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 مجرتم همدقم

 درخ و ناج دنوادخ مان هب
 :تسا هدوب ریز یشزومآ و یملع قباوس یاراد زنورآ یراه یاقآ باتک نیا هدنسیون

 .اکیرمآ یکشزپ مزیتونپیه یمداکآ یملع تأیه وضع #

 .«سیزونپیه لاکیتا» مزیتونهیه یشزومآ زکرم ریدم و سسوم #

 ناکدوک تالکشم و لئاسم هنیمز رد یشهوژپ كينيلك یانما تأیه سیئر و سسوم #
 .یسرجوین رد هداتفا بقع

 .«یلرتراوک سیزونهیه» مزیتونپیه هلجم ریبدرس #

 یاهمان اب وا رگید رثا ود البق هک ,باتک جنپ و هلاقم یرامشیب دادعت هدنسیون #

 نابز هب بناجنیا همجرت اب عیرس مزیتونپیه یاهشور و مزیتونپیه رد هزیاج هدنرب یاهشور
 .دنا هدش رشتنم و همجرت یسراف

 هژیوب رانیمس یرازگرب ای و سالک هرادا تروص هب یشزومآ هقباس لاس ۶۰ هب كيدزن #

 .تاضق و ناکشزپنادند ,ناکشزپ یارب

 یاهسالک نایوجشناد هب یاهحفص ۶۴ هوزج كي تروص هب زاغآ رد هک رضاح باتک

 هدش نیودت و هیهت رضاح باتک تروص هب هرخاالاب یرگنزاب راب نیژنچ اب دش یم هداد ا

 یاقآ E هدش طبض یاهراون یور زا رییغت نیرتمک اب و انیع نآ بلاطم رتشیب تسا

Eدناهدمآ ذغاک یور . 



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیون شور ۶

 یشزومآ یاه هرود رد سیردت یارب هک تسا یراثآ دودعم ءزج ای باتک اهنت نیا دیاش

 :زا دنترابع نآ ریگمشچ یاهیگژیو زا یخرب و هدش هیهت
 درف رتمک ای و هدوب یهیدب یرما سیردت رما رد فلوم قباوس و یشزومآ تیحالص .۱

 .تسا هسیاقم لباق یرگید

 طابترا یتیراع یاهششوپ و هدوب هجوت دروم یملع مزیتونپیه اهنت باتک نیا رد .۲

 هدز رانک هب تساههتشذگ ثاریم هک یسانش ناور ءاروام و تعیبط ءاروام لئاسم اب مزیتونهیه

 .تسا هدش

 هن .دنتسه یرورض و مزال سالکرد سیردت یارب هک هدش هدنسب یبلاطم نایب هب اهنت .۳

 .دنشاب هتشاد دوجو یمزیتونپیه باتک ره رد یتسیاب یتنس تروص هب هک یتاعوضوم

 یلمع و مهف لباق ,نیریش ,قیفد یتروص هب یمزیتونهیه هسلخ هدننکداجیا یاهكينكت .۴

 زا .دناهدش یفرعم و فشک ریخا ههد ود رد هک یدیدج رایسب یاهشور رب دیکأت .دنا هدش نایب

 .تسا باتک نیا بلاج و مهم تاکن

 نآ یبوخب و دناوخب ار باتک نیا بلاطم تقدب یتسیاب وجشناد هک دنک یم دیکأت فلوم

 و تقد تیاهن اب یتسیاب تسا یبایهژوس هنیمز رد هک لوا یاهشخب .دنک هیرجت المع ار
 و مزیتونهیه یسانش ناور .دوش یریگشیپ هتساوخان یاهتسکش زا ات دنوش هتخومآ تسرامم

 .دننک یم بلط هنیمز نیا رد ار یرتشیب تاعلاطم هب زاین هک دنتسه یمهم رایسب تاعوضوم نیقلت

 رتشک رگید راثآ رد الومعم .هدش نایب یلصفم تروص هب باتک نیا رد هک مزیتونپیه یاهرطخ لصف

 .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم

 مزادرهب وا زا یبلاطم همجرت هب ًنیع مناد یم مزال اجنیا رد یلو .تسین كشزپ زنورآ یراه
 :تسا هدمآ باتک نیا نتم متسیب هحفص نایاپ رد هک

 هک دریگب رارق هدافتسا دروم یدارفا طسوت و ینامرد فادها یارب یتسیاب مزیتونبیه

 یلومعم تالیصحت .ینامر د یاههتشر رد و هتشاد ار راک نیا یارب یفاک تیحالص

 .دناهدش طلسم نامرد و صیخشت زومر هب و هداد ماجنا ار

 هک منک هراشا مهم رایسب عوضوم نیا هب رگید دراوم لثم منادیم مزال دوخ رب اجنیا رد

 ناریا رد یفاثم یداه رتکد یاقآ بانج مراوگرزب راکمه ریخ تین و قیوشت اب یکشزپ مزیتونهیه

 مزیتونپیه نمجنا یشزومآ یاهسالک رد رفن ۶۰۰ هب كيدزن لاح هب ات و هدرک ادیپ شرت

 هناقداص .دنا هدش انشآ زیگنالد و بلاج ینامرد شور نیا تامدقم و لوصا اب ناریا یکشزپ

 زا یکشزپنادند و یکشزپ یاههتشر نایوجشناد هک تقیقح نیا هب هجوت اب هدنیآ رد مراد وزرآ



 ۷ مجرتم ةمدقم

 كيدزن هدنیآ رد تسا هتسیاش هکنانچ .دنتسه روشک شزومآ شجنس دبس رس یاهلگ و ناگبخن

 یاهكينکت و اهیروئت رب طلست ظاحل زا هکلب هدرکن هدنسب تامدقم و لوصا اب ییانشآ هب

 رد دنناوتیم .دنهاوخب ام ناراکمه رگا متسه نئمطم نم .دنسرب یداتسا هجرد هب «مزیتونهیه

 اهنت فده نیا هب ندیسر یارب .دنسرب یکشزپ و یملع مزیتونپیه رب طلست جوا هب یهاتوک تدم

 .دنراد زاین نیرمت و هبرجت و یملع یاهباتک هعلاطم ,یشزومآ یاهسالکرد روضح هب

 مزیتونهیه نمجنا یشزومآ یاهسالک رد یرتشیب یگدنلاب و عونت هدنیآ رد مراودیما
 ینامرد مزیتونهیه یاهراک یارب ار یکشزپ یاهرداک دناوتب اهسالک نیا ات دیآ دید ناریا یکشزی

 یاههدکشناد رتشیب دیکأت اب و یکشزپ یاههدکشناد .دزاس هدامآ فلتخم یاههتشر رد

 هداس رایسب هک - یشزومآ یاهرداک تیبرت و یشزومآ یاهرانیمس سیسأت هب دیاب یکشزپناذند
 .دنیآ لئان یملع ییافکدوخ هب ات دنزادرپب - دوش یم لصاح تعرسب و هدوب

 و هجوت نودب ًاملسم .تسا مانهب مزیزع دنزرف تمحز و فطل نوهرم باتک نیا هیهت
 .دش یمن هضرع و هیهت تروص نیا هب باتک نیا زگره وا تیانع

 - ناریا رد زیگنا تفگش رنه و شناد نیا - مزیتونهیه نارادتسود مامت هب ار باتک نیا

 مزیتونهیه هنیمز رد بناجنیا هیلوا یاههمجرت زا اهنآ لابقتسا و قیوشت رگا اریز «مراد یم میدقت
 .دیدرگ یمن میدقت نانآ هب و همجرت باتک نیا زگره هدوبن

 و نایوجشناد هدافتسا دروم باتک نیا هک تسا نآ رثا نیا همجرت رد بناجنیا یوزرآ

 نیا زا و دریگب رارق یسانشناور و ییامام ,یکشزپنادند ,یکشزپ یاههتشر نالیصحتلا غ راف

 .دوش عقاو رثوم یمارگ و زیزع نانطومه یتمالس هب تمدخرد قیرط
 مزیتونهیه یملع یسررب و نیون یملع مزیتونپیه یاهیاتک راشتنا اب تاعالطا تاراشتنا

 :یکشزپ یاههنیمز رد زیگنا باجعا ملع نیا زا هدافتسا هب رجنم هک دوب یهار ماگشیپ و ورشیپ
 رد هک تسا ینایاپ لاح نیع رد و جوا هطقن باتک نیا .تسا هدش ناریا رد ییامام و یکشزینادند

 اهباتک زا هرود نیا رگا .دریگ یم تروص هنیمز نیا رد یشزومآ یاهباتک راشتنا و همجرت یاتسار

 رد ندش داتسا نیون شور نآ لماک مان هک باتک نیا اب ,دش زاغآ نیون یملع مزیتونپیه اب
 !تسا هتفگ اررخآ مالک هنیمز نیارد باتک نیا .رگید ترابع هب .دباییم همناخ .تسا مزیتونهیه

 .دشاب رثوم نادنمدرد و نارامیب مالآ نیکست هار رد هکنيا ديما هب

 نایلامج اضردیس رتکد



 فل زم همدقم

 رد [هدش رظندیدجت تروص هب باتک نیا فیلأت زا شیپ لاس ۵۱] ۱۹۳۴ لاس رد نم

 نابحاص زا یهورگ نم سالک نیلوا رد .مدش لوغشم مزیتونپیه شزومآ هب دودحم یحطس

 زا نم دوخ ءاهسالک عورش زا شیپ لاس هس لوط رد .دندوب هدرک تکرش نوگانوگ یاهصصخت
 یریگارف و شزومآ هب .دندوب دوجوم مزیتونهیه هنیمز رد هک یدودحم یاهباتک هعلاطم قیرط

 تشادن دوجو اکیرمآ رد مزیتونییه شزومآ یارب یسالک نامز نآ رد .مدوب هدش لوغشم مزیتونپیه
 نیارد لاعف تروص هب یا هفرح روزیتونپیه راهچ اهنت نامز نآرد .دوبن هدش هتخانش نم یارب ایو

 كي اهنت و دندوب یشیامن و هنحص یاهروزیتونپیه اهنآ زا رفن هس .دنتشاد دوجو [اکیرمآ ] روشک
 كي مه درف نيا دش مولعم ًادعب هک تخادرپ یم ینامرد مزیتونهیه هب و دوب هرتکد» نانآ زا رفن

 هب ناسانش ناور و ناکشزپنادند «ناکشزپ نامز نآ رد هک مروآ یمن دای هب نم .تسا زابهقح
 یخرب رد نآ زا هدافتسا الامتحا دنچره ,دندرک یم هدافتسا دوخ راکرد مزیتونهیه زا ینلع تروص

 .دوب هدش زاغآ عاجش یاهروزیتونپیه زا یخرب طسوت - یکشزپ هلمج زا - لغاشم زا
 رد یداتسا هرود ناونع اب ار یاهحفص ۶۴ كچوک باتک كي نم ۱۹۴۱ لاس رد

 یشزومآ هرود بلاطم سوئر ناونع هب هوزج نیا زا مدوب لیام نم عقاو رد .مدرک رشتنم مزیتونهیه

 ار نآ و مداد ماجنا نآ رد یرظندیدجت ۱۹۴۸ لاس رد .منادرگ اش رارصا رثارب .منک هدافتسا مدوخ

 رد یتاراشتنا یاهلاناک قیرط زا و پاچ یفاک ژاریت اب باتک نیا .مدرک رشتنم روصم تروص هب
 هب و ثفرگ رارق رظندیدجت دروم ۱۹۵۵ لاس رد رگید راب باتک نیا .تفرگ رارق ناگمه رایتخا



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیو شور ی

 یشزومآ یاهسالک ای اههرود یسرد بلاطم هک دمآرد «یسرد باتک» كی تروص هب بیترت نیا
 نآ رد ار قیمع و هدرتسگ رظندیدجت كي رگید راب ۱۹۶۰ لاس رد .دوب هدش هدیناجنگ نآ رد مه نم

 نیا نامز رذگ اب هک مدودز نآ زا ار مزالریغ بلاطم زا یرایسب ینیبزاب نیا رد و مدرک لامعا

 .دندمآ یم رظن هب مزال تارییغت

 ار یدایز تالوحت و تارییغت یشزومآ شور نیا ,شزومآ نرق عبر كي زا رتشیب اب
 نیا یط .تسا هدش لیمکت اي لیدعت نآ رد هدش حرط تاعوضوم و بلاطم اهراب و هدش لمحتم

 رازگرب یداع دارفا اي صصخت نابحاص شزومآ یارب هک مدش انشآ ییاههرود اب نم اهلاس

 و زایندروم بلاطم مامت و متشاد هجوت نانآ توق طاقن هب مه و اهییاسران هب مه نم .دندش یم

 -اهیروئت هژیوب - مزالریغ بلاطم و اهیظافل مامت جیردتب و مدوزفا یسرد یاهعوضوم هب ار دیفم

 هعومجم یقالخا و یملع ظاحل زا هک دمآ تسد هب یاهعومجم بیترت نیا هب مدرک فذح ار

 رگید یشزومآ یاههرود رد هک یبلاطم ریاس هب تبسن شور نیا یرترب .دش یم لماش ار یلماک
 هب و هتفرگ رارق دییأت دروم یدایز یداع دارفا و ناصضختم یوس زا .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم

 :تسا هدش دیکأت و قیدصت یرواد نیا تیئاقح بیترت نیا

 بلاطم ریاس و مزیتونپیه یاقلا یاهشور .تسا نم یشزومآ یاههرود هراصع باتک نیا

 اهنت و دنا هدمآرد هتشون لکش هب اهسالک یداع تاسلج یتوص یاهراون زا ًامیقتسم نآ مهم
 باوج و لاوس هب طوب رم بلاطم رگید یوس زا .دنا هدوبن باتک رد ساکعنا لباق ینیرمت تاسلج
 نیا رد - نایوجشناد یارب یشزومآ فادها اب یمزیتونپیه یاه هدیدپ شیامن حرش روط نیمه -

 ییاهششوک نیلوا زا یکی مزیتونپیه رد ندش داتسا شور باتک .دنا هدشن رهاظ هعومجم

 نیاربانب .تسا هتفرگ تروص باتک تروص هب عماج یشزومآ هرود كي هئارا یارب هک تسا

 .درک یقلت «مزیتونهیه یسرد باتک» كي ار هعومجم نیا ناوت یم

 زنورآ یراه



 !تنایرب سیروم رتک د همدقم

 هنیمز رد یصصخت یاههرود ریاس هسیاقم ناکما باتک نیا ناگدنناوخ هک یطیارش رد
 زا یخرب دنناوتیم .دنراد هدش هئارا زنورآ یراه یاقآ یوس زا هک هچنآ اب ار مزیتونپیه شزومآ

 نم هدودحم نیا رد اهنت .دننک هظحالم و هدهاشم ار هنیمز نیا رد صخشم و مهم یاهتوافت

 «یکشزپ سیردت هب زنورآ یاقآ هک تسا نیا نآ و منک هراشا یفنم هتکن كي هب مناوت یم
 .دزادرپ یمن یسانش ناور و یکشزپنادند

 كشزپنادند هن و تسا كشزپ هن وا اریز :دراد دوجو ینشورو حضاو لیلد دوبمک نیا یارب

 یصصخت یاههتشر رد البق وا «نادرگاش» هک دنک یم روصت وا رگید یوس زا .سانش ناور ای و
 هلمج زا مزیتونپیه شزومآ هب طیارش نیا رد نیاربانب ؛دنا هدرک ادیپار مزال یاهییآراک شیوخ

 .دنا هتخادرپ نآ هب طوبرم تاعوضوم ریاس و هسلخ یاقلا یاهشور یریگارف
 هب ننورآ یراه یاقآ هب یاهمان یط سازکت تلایا رد سالاد رهش زا «ریام زلراچ» رتکد

 :تسا هدرک هصالخ ار تاعوضوم نیا یا هدرشف و زجوم تروص هب بیترت نیا

 یارب ًاحیجرت و اساسا .دنک یم تکرش رانیمس كی رد صصختم درف كی هک ینامز ...
 وا هب هک تسامش هفیظو نیاربانب .دروآ یم یور تاسلج نیا هب اهكينكت یریگارف

 طسوت و فیلأت زنورآ یراه طسوت هک مزیتونهیه رد هزیاج هدنرب یاهشور باتک ۱۴۰ ات ۱۳۷ تاحفص رد .۱

 تنایرب سیروم رتکد یاقآ یلمع و یملع قباوس ,هدش رشتنم قحلا لامج تاراشتنا یوس زا و همجرت ملق نیا

 .مجرتم - تسا هدمآ-هرس شخرچ اب مزیتونییه» ناونع اب ناشیا ریظن یب كينکت حرش روط نیمه -



 مزیتونییه رد ندش داتسا نیون شور ا

 یرایسب رد نم .دنشاب هتشاد یلمع ییآراک هک .دیزومایب یتروص هب ار اهتراهم نیا

 دندوب هدش رازگرب رگید یشزومآ یاههورگ طسوت هک [مزیتونپیها اهرانیمس زا
 اهنآ همه زا امش هرود هک منک مالعا مناوت یم تیمیمص تیمیمص لامک اب یلو .ماهدرک تکرش

 .دراد یرترب و قوفت اا نه یپ نان طاحل زاو تاب

 هدنناوخ نیسحت دروم دنناوت یم هک دنراد دوجو یدایز تاعوضوم و بلاطم باتک نیارد

 یساساریغ هک یتاعوضوم مامت .مزیتونپیه خیرات هب رصتخم دید كي زا رظنفرص .دنریگب رارق

 اجنآ زا یلو .تسا هدش یروئت هب یرصتخم یاه هراشا دنچره .دنا هدش هتشاذگ رانک هب ,دنتسه

 شزرا .دنهدیمن یا هدننک عناق باوج «؟تسیچ مزیتونهیه» هک لاوس نیا هب اهنآ زا مادکچیه هک

 هشیمه .دندرگ یم حرطم یرظن نیماضم رد هک یداضتم بلاطم هیاس رد .دنرادن ینادنچ رابتعا و

 .دنهد عاجرا یرگید كيمداكآ یاهراک هب ار دوخ ناگدنناوخ دنوش یم روبجم نافلؤم

 .درک هراشا نآ هب ناوت یم باتک نیا هنیمز رد هک یا هتکن نیرتهتسجرب «نآ رب هوالع

 یلکش .دراد دوجو یمزیتونبیه هسلخ یاقلا یگنوگچ و هوحن زا هک تسا ینشور و قیقد فیصوت

 یمزیتونبیه یاه كينکت قیقد و یلاع نایب یارب «یا هلحرمهس تامادقا» بلاق رد زنورآ یاقآ هک

 بیترت نیا هب دزاس یم ریذپ ناکما ار یقطنم یتروص هب مزیتونپیه شزومآ و حرش .هدرک باختنا

 یور انعمیب ای و لصاح یب «هدننک هتسخ یاههار زا یخرب هب دنوش یمن روبجم رگید اههژوس

 هتشاد نایب ار یماگهس شور نیا زا هدافتسا هوحن .درادناتسا یاهكينکت مامت رد وا .دنروآ

 و حرش .پاتک نیا یاهتمسق نیرتزیگنالد و نیرتبلاج زا رگید تمسق كي دیاش .تسا

 هدننک ترپ یاهكينكت - مزیتونپیه یاقلا میقتسمریغ یاههار ,هدننک قیوشت یاهشور فیصوت

زا حطس نآ هب مه یبناج لاکشا ای اهتنایراو نایب هب اهنآ یط رد هک تسا - هدننک جیگ و ساوح
 

 رد نم هک روط نامه .تسا هتشاذگن یقاب لاژس یارب ار یلحم رگید هک هتخادرپ تفارظ و تقد

 هملک بلاطم و هدش هئارا یقیقد تروص هب اه كينكت مه اهیاتک رد ما هدوب دهاش سرد یاهسالک

 هضرع نایوجشناد یارب بولطم و دیفم رایسب و مزال طسب و حرش اب مدق هب مدق ,هملک هب

 .دنا هدیدرگ

 سرد یاهسالک - ما هدوب اهتآ دهاش نم لاح هب ات هک ییاهسالک هب تبسن - نم رظن هب

 .دنتسه هنیمز نیا رد یشزومآ یاههرود نیرت یقطنم و نیرتبترم زنورآ یراه یاقآ

 نم هک تسا یملع و یکشزپ مزیتونپیه یاهرانیمس عجرم یسرد باتک ,هعومجم نیا ۱

 هک مهاوخب زنورآ یاقآ زا هک تسا هدننک عناق و بلاج رایسب نم یارب .منک یم هرادا ار اهنا

 الوا هک دهدیم ار ناکما نیا نم هب ع وضوم نیا .دهد شزومآ رانیمس یاهسالک رد ار اهكينکت



 ۳ تنایرب سیروم رتکد همدم

 یکشزینادند و یکشزپ لئاسم هب هک منکب یبلاطم شزومآ فرص ًارصحنم ار دوخ یژرنا مامت
 نیا اریز مزادرهب مزیتونهیه عیرس یاهكينکت شزومآ و شیامن هی ًایناث و .دنوش یم طوب ۳

 و اههتشر یارب یلمع یوگلا كی تروص هب ار مزیتونپیه یساسا و یلاع روطهب اهكينکت

 .تسا هدروآرد ینامرد یاهرنه

 تنایرب سیروم رتکد

 یمومع یکشزپ رد ینیلاب رایشناد
 نتگنیشاو هاگشناد یکشزپ یملع مزیتونپیه یاهرانیمس ریدم و



 یلک یوید یاقآ همدقم

 یسانشناور هب هک دنراد راکورس یلئاسم اب هرمزور یتروص هب نانادقوقح و تاضق

 نیاربانب .دشاب رظندروم ییوجزاب نامز رد تسا نکمم راک نیا .ددرگ یم طوبرم اهناسنا یراتفر

 نآ هب و سونام مزیتونپیه نومضم اب یتسیاب .دننکیم تمدخ ییاضق لغاشم رد هک یناسک هیلک

 و ناراکهانگ یروف و دیدش هیبنت هنیمز رد یمیدق هاگدید نامز نیا رد .دنشاب هدوب دنمهقالع

 و میالم تامادقا لامعإ هب ار دوخ یاج نیریاس اب یگدنز و یدازآ زا اهنآ نتخاس مورحم
 اهیراکهبت داجیا یاههنیمز زا یهاگآ نیاربانب .تسا هداد مئارج زاس هنیمز لئاسم یبایهشیر

 یالکو .تاضق هک تسا یرورض یعوضوم نیا ام رصع رد و تسا هدرک ادیب یرتشیب تیمها

 اهناسنا لیامت هب هک دنشاب هتشاد یهاگآ ینیماضم زا یدایز دودح ات نوناق نایرجم و عفادم

 هب اهنت دیابن اهیهاگآ و تاعالطا نیا :دوش یم طوب رم تانیقلت عاونا هب نداد دعاسم باوج یازب

 یاهكينکت مامت یدربراک و یلمع یتروص هب یتسیاب هکلب .دشاب هدش رصحنم یروئت بلاطم

 هب بناجنیا هک اجنآ زا .ددرگ لماش مه ار نیقلت یاهدتم زا رثؤم و تسرد هدافتسا و مزیتونپیه

 دوخ هب «ما هدش انشآ باتک نیا فلم طسوت هدش سیردت یاهتراهم و اهشناد اب یدایز رادقم

 .مسیونب ار همدقم نیا ات مهدیم قح

 هک عوضوم نیا ,ییاضق و یقوقح یاههنیمز رد تمدخ لاس لهچ دودح زا سپ
 ای لصا كي تروص هب نم یارب .تسا رادروخرب ییالاو تلاصا و تیناقح زا یسیون هصالخ

 و هدش تاعارم الماک هعومجم نیا رد مالک بانطا و یسیون هدایز زا زارتحا .تسا هدمآرد نوناق



 1۵ یلک یوید یاقآ ٌهمدقر

 هکنآ نودب .تسا هدیدرگ هضرع تحاصف اب و ییوخب هدیکچ و زجوم یلکش هب مزال بلاطم

 نیازا ات مناد یم دوخ قح نیاربانب .دشاب هدش هتفرگ هدیدان یساسا و مزال بلاطم زا يا هنکز

 و میامن دیجمت و فیرعت - هدش تاعارم نآ رد یراگن هدرشف لوصا یتروص نیرتهب هب هک - باتک

 .منک هیصوت ار هدیدنسپ هویش نیا درب راک

 و تسد و مزالریغ بلاطم مامت تسا هدش قفوم یبوخب زنورآ یراه یاقآ رثا نیا رد

 هب ندیسر یارب هک دزادربب یبلاطم هیلک نایب و حرش هب رگید یوس زا و دراذگب یرانک هب ار ریگاب

 اب هک هدمآ رس هب نامز نآ رگید زورما .دنتسه یرورض و مزال یملع مزیتونپیه رد یداتسا ماقم

 هنادایش یاهراتفر و لامعا ای و هنارحاس زیمآرارسا میهافم زا ییایند ,«مزیتونهیه» هژاو ندینش

 كي مزیتونهیه هک میراد یهاگآ عوضوم نیا زا یبوخب ام نامز نیا رد .دندش یم یعادت نهذ هب

 و قطنم اب نآ میهافم و تاحالطصا مامت هک تسا هداتفااج و هدش حیرشت یبوخب یملع هتشر

 رد ناهنپ و هدیشوپ نیماضمو هنافراع بلاطم زا یتابوسر رگید و دوش یم نایب یملع تاحالطصا

 هدافتسا دروم باتک نیا رد بلاطم نایب و حرش یارب هک یشور .درادن دوجو زار و زمر زا یا هدرپ

 .دنتسه یملع و عطاق ,قیقد رایسب ,هتفرگ رارق

 هب و هتخانش یبوخب نآ یاهلومرف و نیناوق هک تسا یملع الماک هلوقم كی مزیتونپیه
 ملاس یاهناسنا مامت رد هک تسا ینومضم یمزیتونپیه هدیدپ دوخ .دنآ هدش نایب مامت حوضو

 و یعیبط ردق نآ .دراد لوصح و شیادیپ ناکما - نانآ یراک هنیمز ای شوه نازیم زا رظنفرص -
 یریگمشچ رما نیا دنچره هرمزور یگدنز رد .تسا هنوگ نیا هب ناسنا نهذ هک تسا یداع

 رد ءام فارطا رد .دروخ یم مشچ هب یفرگش یگدرتسگ اب مزیتونهیه نیناوق یلو ,دیآ یمن رظن هب
 یافیا هب میقتسمریغ ابلاغ تانیقلت لاعف و یمئاد یلکش هب ام هرمزور یاهتیلاعف رد و ام راتفگ
 راثآ هب هراشا هک میونش یم یبلاطم «هداج مزیتونهیه» ع وضوم زا ام اراک .دنتسه لوغشم شقن

 اههارگرزب رانک یزلف یاههلیم ای اهتخرد تخاونکی و رمتسم هدهاشم یاز توخر ای روآ باوخ

 ؛نویزیولت قیرط زا یتراجت تاغیلبت مان اب تانیقلت زا یرمتسم لیس هرمزور یگدنز رد .دراد

 دراوم زا یرایسب رد و دنروآ یمراشف ام نهذو رکف رب ...و اههداج هرانک یتاغیلبت یاهولبات ویدار
 رد زونه ع وضوم نیا دنچره .دنوش یم هناهاگ آریغ یاهدیرخ زا یخرب هب رجنم هناهاگآ رثا نودب

 هدنزاس و زراب شقن ناهج طاقن زا یرایسب رد دوجو نیا اب ,هدرکن ادیپ ققحت اهروشک زا یخرب

 رد هکلب ءاهیناوتان و اهیرامیب نامرد رد اهنت هن و تسا دوهشم یددعتم یاههنیمز رد مزیتونپیه
 و یعقاوریغ یعوضوم نیا .دنکیم یزاب یزراب شقن مه سفن هب دامتعا سح شیازفا



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیون شور ۱۶

 دودحم اي سوبحم ینامرد یاهرنه ای تامادقا هدودحم رد اهنت ار مزیتونپیه هک تسا هنالداعان

 مشچ هب ای دنراد دوجو مزیتونپیه رد هک یزیمآرارسا یاههدیدپ و ییوداج یامیس .مینک

 هجوت نآ لامعتسا دراوم و اهتیدودحم هب هکنآ نودب مدرم زا یهورگ ات هدش ثعاب .دنروخ یم

 مزیتونهیه دوخ و مزیتونهیه رد ًاملسم .دننک وجتسج مزیتونپیه رد ار یلکشم ره اب هلباقم هار ,دننک
 نیا رد .دنریگن رارق هجوت دروم قوف تاکن رگا یلو .دنراد دوجو یناوارف یاهتیلباق و اهتردق

 هب ندوب لثاق و مزیتونهیه تاناکما یبایشزرا رد هابتشا .دمآ دهاوخ راب هب یماندب نآ یارب طیارش

 دارفا رتشیب هک تسا یرادهقباس زیگنا مغ ناتساد نآ درومرد دودحمان یاهییآراک و اهتیفرظ

 .دننز یم نماد نآ داعبا هب كشزب ریغ

 هتفرگ رارق یسررب و تحب دروم یهاگشناد حطس رد یملع مرینونپیه هعومجم نیا رد

 رمع مامت هک تسا یتریصب اب ناسنا باتک فلم .تسا عماج و لماک رایسب یسرد همانرب .تسا

 حرط و ثحب هب هکنآ یاج هب مه باتک نیا ردو هدرک مزیتونپیه شزومآ و یریگارف فرص ار دوخ

 هتخادرپ مزیتونپیه داجیا یاهكيتكت حرش هب اتدمع .دزادرهب زیمآ قارغا و یعقاوریغ بلاطم

 دنا هدش نایب یفاک طسب و حرش اب یلمع یاهشور .هتفرگ رارق امش یورارف هک یباتک رد .تسا

 رد بلاج یروآون .دنوش یم نایب سالک رد هک دنتسه ییاهنآ تسرد هدش پاچ تانیقلت نتم و

 «یرادیب طیارش رد مزیتونهیه ع وضوم .مزیتونبیه یاقلا نایرج رد «یا هلپهس تامادقا» یحارط

 یروآدرگ یلماک و یعماج نیا هب یرگیدرثا رتمک رد هتسباو بلاطم ریاس و عیرس یاهمزیتونپیه

 .دنا هدش

 «تیمیمص ,وزرآ ,شرگن هب یدایز یگتسب درگاش تیقفوم ,رگید یشزومآ هرود ره دننام

 ات هک تسا نآ ورگ رد اهكينكت زا هدافتسا رد یلمع تیقفوم .دراد وا راکتشپ و تقادص .قایتشا

 نم تایبرجت ساسارب .دیربب راک هب ار بلاطم نیا بسانم نحل اب و قیقد و لماک هزادنا هچ

 یملع دید اب و دنمشناد یداتسا ناهد زا ندینش و سالک رد تانیقلت یارجا و هئارا هوحن ندینش

 .دراد یدایز مهس ییاهن تیقفومرد
 اب .دیهد رارق هدافتسا دروم ناتدوخ هفرح و لغش رد ار مزیتونپیه دیهاوخن امش رگا یتح

 رد و دینک یم بسک ار یحیحص و تسرد تاعالطا بلاج رایسب هنیمز نیا رد باتک نیا هعلاطم

 .دینک یم ادیپ یسرتسد یدایز یدرف تیاضر و سفن هب دامتعا هب تاعالطا و اهیهاگآ نیا هیاس

 یلک یوید
 انایدنیا تلایا رد فانیتسا هاگداد یضاق



 تراهلنروه روسفورپ همدقم

 رد نم هک تسا ییاتک نیرتیلمع و نیرت نیریش ,نیرتحضاو ,نیرتربتعم باتک نیا
 و هدش هتشون یا هنامیمص و هناقداص تروصهب باتک نیا .ما هدید ندرک مزیتونپیه هوحن هنیمز
 یدایز یاه كينكت یزیمآ نیسحت تروص هب هعومجم نیا رد .تسا ریذپ ناکما یگداسب نآ كرد

 كرکشم و یحطس .طبترمریغ میهافم و نیماضم زا یهجوت نایاش تروص هب و هدش هداد شزومآ
 هدهاشم روفوب ,دنا هدش فیلأت هنیمز نیا رد هک ییاهباتک ریاس رد هک یمهم لئاسم .تسا یلاخ

 .دوش یم
 مشاب هتشاد تک رش یددعتم یاهرانیمس هرادا رد هک ما هتشاد ار تیعقوم و سناش نیا نم

 هک مهدب تداهش مناوت یم نم .دنا هدرک سیردت ار باتک نیا بلاطم زنورآ یاقآ اهنآ رد هک

 هک یطیارش رد و هدوب دیفم و رثوم هداعلا قوف یلمع طیارش رد باتک نیا رد جردنم یاهكينكت

 نیب رد تیاضر و فعش ,یداش زا یجوم .دندش یم هتشاذگ شیامن ضرعم هب سالک رد اهنآ

 داجیا یارب زنورآ یاقآ هک یشور روط نیمه - اهكينکت نیا .دمآ یم دیدی نایوجشناد

 یحارط یب وخب هک دوش یم مولعم و دنراد ییالاو یلمع شزرا - دهد یم هئارا مزیتونپیهدوخ

 ۲ .دنا هدش

 تراهلنروه

 كود هاگشناد رد یسانشهعماج هتسشنزاب داتسا

 .تیقفوم اب هارمه یگدنز یارب ون یهار ,ندرک یطرش دوخ باتک فلوم



 مزیتونپیه یخیرات تاکن

 لصاوف رد هک دوش یم زاغآ «رمسم ناوتنآ ستنارف» رتکد یگدنز اب نیون مزیتونهیه خیرات
 اهدص هک یناویح سیطانغم هیرظن تیمها و داعبا هب وا .درک یم یگدنز ۱۸۴۲ ات ۱۷۶۰ یاهلاس

 باذج هیرظن نیا ساسارب یو .دیشخب یدایز رابتعا و تیمها تشاد دوجو مهوا زا لبق لاس

 ار یناسنا یاهیرامیب مامت شیادیپ تلع و داهن انب ار یتردقرپ و ون ینامرد متسیس ,یمیدق

 و اههعشا نیا درک یم روصت و تسناد ناسنا ندب رد «یناهیک هلایس» نیا عیزوترد لالتخا

 رد دنچره .دنک كمك یتمالس یرارقرب هب دناوت یم اهنآ ینیمز,نیشناج ای لومش ناهج یاهیزرنا
 هدش وربور یمزیتونپیه هدیدب زا یرامش یب دادعت اب رمسم رتکد «یسیطانغم یاهنارحب» نایرج

 دنامرآ یکرام» ماث هب وا نادرگاش زا یکی اهدعب و دوب ربخ یب هلأسم نیازا الماک وا یلو .دوب

 نیا یو .دیمان «یعونصم مسیلوبمانموس» ار نآ و درک دروخرب یمزیتونپیه هسلخ اب «روگس یبوپ

 نایرج رد و بش رد دارفا زا یخرب رد هک تسنادیم یدرگباوخ تیعضو اب هباشم ار تلاح

 .دیآ یم دیدپ باوخ

 ات دندوب دقتعم یناویح سیطانغم هدیقع هب طلغ هب مه روگس ییوپ و رمسم رتکد ناوریپ

 باوخ یانعم هب «زونپیه» ینانوی تغل زا هک ار مزیتونپیه هژاو دیرب رتکد ۱ لاس رد هکنيا

 رصع «مزیتاینام هیرظن یخیرات یناگیاب و درط اب و درک باختنا تلاح نیا یارب دوب هدش هتفرگ

 دیدپ روش و هبذج تلاح رثارب رتشیب مزیتونپیه هکدوب دقتعموا .دیدرگ زاغآ یملع مزینونپیه

 رتکد و نوستویلا رتکد ,وا زا سپ .دوب نویساسکیف ای زکرمت هب رواب زا ییادتبا یلکش هک دیآ یم



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیو شور ۲۰

 لامعا ماجنا یارب نآ درد دض تردق زا و دندومن یم هدافتسا مه یظفل تانیقلت زا لیدسا

 .دندرک یم هدافتسا گرزب و كچوک یحارج

 ناتسرامیب رد باصعا یاهیرامیب داتسا وکراشناژ رتکد نیب لدج و ثحب اهلاس

 و تشاد دوجو یسنان یکشزپ هدکشناد داتسا مياهنرب روسفورپ و سیراپ رد «هیرت هپلاس»

 یبصع تاکیرحت و یظفل تانیقلت كمك هب هک دوب دقتعم وا و دش مامت میاهنرب عفن هب هرخالاب

 روسفورپ .درک میسقت توافتم هلحرم هس هب ار هسلخ قمع و دمآ لئان مزیتونپیه داجیا هب ناوت یم

 لئان مزیتونپیه داجیا هب ناوت یم یظفل تانیقلت كمك هب اهنت هک دندوب دقتعم وا ناوریپ و میاهنرب

 یرتسیه زا یاهناشن ار مزیتونپیه هک - ار وکراش هیرظن .دایز تاقیقحت و تایبرجت اب و دمآ

 .درکدر - تسنادیم

 درک حرطم ار یبلاج هیرظن زریام .دوب هتفرگ اپ نیقلت قیرط زا مزیتونپیه داجیا هک ینامز
 رارقرب ناسنا ینورد تیصخش ود نیب یلادج .یرایشوه زا رت نییاپ یحطس رد نآ ساسارپ هک

 رتکد و زمیج مایلیو روسفورپ دننام اکیرمآ ناسانشناور زا یخرب طسوت اهدعب هیرظن نیا .تسا

 هب اپ «هاگآ نودام ریمض» هی رظن و دیدرگ فیصوت و فیرعت یرتهب تروص هب سیدیس سیروب

 كمك یسنان دیدج بتکم نارگشهوژپ و نادنمشناد زا یخرب هب هیرظن نیا .تشاذگ ملع هصرع

 .جیووروکا ءآوبودلپ .هئوک ليما .هناژریپ هشير لراش روسفورپ هلمج زا دارفا نیا و درک

 .دندرک كمك دیدج ملع نیا ییافوکش و طسب رد لروف و لاهیلناتسا .هینروگ ,زریام ,سویبوم
 یخرب اب اهنآ یلو .دننادیمن تاقبط نیا ءزج ار دوخ ییاکیرمآ یاهروزیتونپیه دنچره

 .دنیآ باسح هب یسنان دیدج بتکم ءزج دنناوتیم .دودعم رایسب یاهانثتسا زا



 *ناریا رد یکشزپ مزیتونپیه هقباس

 - اهدام هناگشش فیاوط زا یکی - یناریا ناغم .گربلو یکشزپ مزیتونهیه باتک ساسارب

 هب كيتهلاتاک عون زا یمزیتونهیه هسلخ شیوخ رد مشچ تخس و ینالوط یاهزکرمت قیرطزا

 یعیبط قوف یرگنامردو یشخبافش یاهتردق هب دندرک یم اعدا طیارش نیا ردو دندروآ یم دوجو

 .تسا هدش قتشم یجام ای غم هملک زا یرحاس ای وداج ناونع هب كيژام هژاو .دنا هتفای تسد

 ساسارب و دوب طلسم دوهش و تیر یاقلا اب .مزیتونپیه یاهكينکت رب هداعلاقوف ینام

 لوغشم مه یرگنامرد و یشخبافش تامادقا هب ,هدمآ ناساس دهع رد ناریا باتک رد هک هچنآ

 نیا هب سیوتریز و نتم رد الصفم ینام لصف رد قوف باتک رد نس نتسیرک روسفورپ .تسا هدوب
 .دراد هراشا عوضوم

 و افرع كولس و ريس «هدمآ مالسا یافرع باتک رد هک نوسلکین تاعلاطم ساسارب

 .دراد تهایش یمزیتونپیه یاههدیدپ هب یلیخ نایفوص

 باتک همدقم رد دنتسم و لصفم رایسب یاهمدقم تروص هب ناریا رد مرینونپیه خیرات

 همجرت نایلامج مانهب طسوت و فیلأت دنویگریپ - ناژ رتکد طسوت هک سرد ۱۱ رد مزیتونهیه
 .تسا هدما ,هدش

 كمك هب اهنت رامیب ود هثل یور رب یحارج ود ماجنا .باتک نیا هیهت ینایاپ تاظحل رد

 .تسا هدش هفاضا مجرتم طسوت تمسق نیا ©



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیون شور ۲۲

 هدکشناد رد یکشزهنادند رد مزیتونپیه زا هدافتسا رگید دروم ۷۷ زا رتشیب شرازگ و مزیتونمیه
 خیرات هب تاعالطا همانزور) نابزكرت زیورپ رتکد یاقآ طسوت نارهت هاگشناد یکشزپنادند

 و روصت زا ناریا رد یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه هک دروآ دوجو هب ار دیما نیا ۷۴

 .تسا هدیسر لمع هلحرم هب وزرآ



 لوا سرد

 یتامدقم یریذپ نیقلت یاهنومزآ

 حرطم نوگانوگ لغاشم رد هژیوب مزیتونهیه دربراک هنیمز رد هک یساسا تاداریا زا یکی
 رد اهنت لالدتسا نیا .تسا ریگتقو رایسب مزیتونپیه زا هدافتسا هک تسا رواب نیا .ددرگیم

 .دنک یم هعجارم وا هب هک ار یدرف ره ات دنک ششوک روزیتونپیه هک تسا حیحص یطعیارش

 رگید یهورگ ندادرارق یارب و درک مزیتونهیه تعرسب ناوت یم ار دارفازا یخرب .دیامن مزیتونهیه
 هدناوتیمن هک دنتسه مه یا هدع هرخالاب .تسا زاین تقو هقیقد دنچ هب یمزیتونپیه هسلخ رد

 هکنآ یارب .دنتسین سرتسد رد هشيمه هک دنراد یتاناکما و تامدقم هب زاین ای و دنوش مزیتونپیه

 مامت زا یعیرس یبایشزرا دناوتب یتحارب یتسیاب روزیتونپیه .دشاب یلمع مزیتونهیه زا هدافتسا
 ار اههژوس زا كيمادك دوش یم هجوتم وا هک تسا طیارش نیا رد اهنت .دشاب هتشاد اههژوس

 فده نیا هب ندیسر یارب .دراذگب رانک هب ای هدرک اهر ار یناسک هچ و دنک مزیتونپیهًأروف یتسیاب
 دنتسه یرتشیب یریذپ مزیتونپیه دادعتسا ای تردق یاراد هک یناسک ندرک صخشم ای یبایهزوس

 زا یخرب .دنوش یم هضرع امش هب دعب تاحفص رد هک ییاهنومزآ .تسا یرورض و مزال الماک

 .دنور یم راک هب بسانم یاههژوس تخانش یارب هک دنتسه یلمع یاهتست

 هناک هس فادها

 ای دب .بوخ ییاه هژوس هچ دوش یم صخشم بیترت نیا هب .تسا یدنب هقبط لوا فده-



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیون شور ۴

 ءاهنومزآ نیا ماجنا قیرط زا .تسا «ندش یطرش» ای «ندش مرگ» یارب مود فده -

 ای و هدش مرگ رطاخ نیا هب وا .دریگب رارق یمزیتونپیه هسلخ رد ات دوش یم هدامآ هژوس جیردتب

 یارب .دریگب رارق یمزیتونپیه هسلخ رد رت عیرس و رتهب ات دوش یم یطرش
 .دشاب هدشن هدامآ اهتست نیا قیرط زا و یبوخب وا رگا.دیشوکب یا هژوس ندرک مزیتونپیه
 .دنک یم ادیب شهاک ًادیدش امش تیقفوم سناش

 نیا هب .تسا رت مهم یلبق دروم ود زا یتح ,میراد اهتست نیا ماجنا زا هک یفده نیموس -

 ات دیآ یم امش تسد هب خن رس نیا .دهدیم ناشن وا هک ییاه لمعلا سکع هدهاشم اب بیترت

 شور كي .دینک هدافتسا وا دروم رد ندرک مرینونپیه یاهكينكت زا كيمادک زا دیریگب میمصت

 رثزم دارفا مامت یور رب دناوت یمن ,دشاب هدوب رهام نآ دربراکرد روزیتونپیه هک مه ردقره .درفنم

 صیخشت یبوخب هک تسا نآ رد امش یداتسا و تراهم تیاهن طیارش ره رد نیاریانب .دوش عقاو

 .دسرب دوخ لقادح هب تسکش ناکما ات تسا رت بسانم یا هژوس هچ یارب شور مادک دیهد

 "لوروش لودناپ

 شور نیا زا اهنت هن اریز «منک یم هدافتسا «لوروش لودناپ»زا لوا باختنا ناونع هب نم
 هب مناوت یم رگید یاهشور اب و نآ كمك هب هکلب «ما هدروآ تسد هب ار یدایز جیاتن رثؤم و مهم

 كي طسوت راب نیلوا یارب هلیسو نیا دنچره .دننیبب یرتهب شزومآ ات منک كمك منادرگاش

 نازیم نآ كمك هب ات دیدرگ هضرع و یحارط رطاخ نیا هب لوروش.م مان هب یوسنارف دنمشناد

 یارب ,قوف فده رب هوالع نم یلو .دوش صخشم ندش مزیتونپیه تهج دارفا یریذپ نیقلت
 ناوت یم تروص نیا هب ار هلیسو نیا .مریگ یم هرهب نآ زا مه اههژوس زکرمت تردق شيازفا

 ۱ :درک فیصوت
 دشاب هتشاد لوط رتم یتناس ۵۰ ات ۳۵ دودحرد هک دینک باختنا ار یکیراب هتشر ای خن كی

 تسا رتهب - دیزیوایب یهیاشم ماسجا ای دیلک ,نیگنس یرتشگنا ای هقلح كي نآ یاهتنا كی هب و
 هلیسو نیل [یبرغ یاهروشک رد] .دینک هدافتسا فافش ای ناشخرد مسج كي زا هزیوآ نیا یارب

 مزیتونهیه یارب یکمک لیاسو اونا اهنآ رد هک دنور یم شورف هب ییاه هزاغم رد عونتم لاکشا هب

 دادم ارم هک یافت دادم یاهتنا هب ار كيراب ریجنز ای خن نیا رگید رس .دنراد دوجو ندرک
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 لوا سرد
۲۵ 

 ر س ص و  ا ۳.۰۳.۰ و ووو وج

 یور رب نآ زا سپ .دشاب رتمیتناس ۱۸ دودح یتسیاب دادم نیا لوط .دیدنبب - دراد رارق نک كار

 مه ذغاک هقرو كي زا دنچره) .دینک مسر رتمیتناس ۳۰ ات ۲۰ رطق هب هریاد كي فاص یاوقم كي

 نیا یارب ییاوقم یاههقرو هک ما هدش هجوتم نم یلو .درک هدافتسا ناوت یم روظنم نیا یارب
 لاثم یارب .دیهد روبع ار رگیدکی رب دومع رطق ود هریاد نیا زکرم زا (.دنتسه رت بسانم روظنم

 اب مه ار هریاد زکرمو دینک صخشم» و« فورح اب ار یدومع رطق و8 و 4 فورح اب ار یقفا رطق
 .دییامن یراذگمان × فرح

 لمح ار لودناپ هک یدرف و دیهد رارق هاتوک زیم ای یلدنص كي یور رب ار هحفص نیا

 هدننک شیامزآ درف .دنک هاگن هحفص هب و نییاپ هب الابزا و هتفرگ رارق نآ رانک رد یتسیاب .دنکیم

 دریگب تسد رد اردادم هدش هدیشارت كون هناشن و تسش تشگنا ود كمك هب و تسدود اب یتسیاب

 رب هزیوآ ییاهتنا تمسق و دریگب رارق نیمز اب یزاوم یحطس رد هک دهدب رارق ار دادم یروط و
 .دوش رقتسم هریاد زکرم ای × هطقن یالاب

 .تسا نکمم هک اجنآ ات و دینابسچب رگیدکی هب ار ناتیاهاب و دیتسیاب تسار یتسیاب امش
 تسد رد ار لودنای نیا شیامزآ یارجا یارب هک ینامز رد .دشاب سکالیر و تحار امش ندب

 الماک دیاب لودناپ طیارش نیا رد .دنشاب هدیبسچ امش هنت هپ دیابن امش یاهجنرآ .دیاهتفرگ
 .دشاب هتفرگ رارق هریاد زکرم یالاب رب میقتسم و تسار

 رد هک یکچوک یوگ ای كچوک هنزو - هقلح و دیا هدش هریخ × هطقن هبامش هظحل نیا رد

 هطقن و امش مشچ نیب هک دریگب رارق یمیقتسم طخ ریسم رد یتسیاب - هدش بصن لودناپ یاهتنا
 مه لودناپ ییاهتنا هنزو ,دیوش هریخ هطقن نیا یوررب امش هظحل نیا رد رگا .تسا هتفرگ رارق ×

 رب ار یفیفخ یلیخ ینارود تاکرح ای و دریگ یم رارق هریاد زکرم یالاب رب تکرح یب تلاح هب
 یا هظحل زا سب و دینک زکر متم ۸ هطقن یور رب ار ناتهاگن هظحل نیا رد .دهدیم ماجنا نآ یالاب

 نیا یوررب هک یلاح رد و دینک هاگنه هطقن هب هرابود و دیورب 8 هطقن هب هریاد یقفا رطق لوط رد

 زا سپ .دینکن عطق ار نایرج نیا و دیرگنب سکعلاپ و8 و ۸ طاقن هب مادم .دیا هدرک زکرمت لمع
 رد .دنک یم تکرح امش راکفا ریسم نامه رد مه لودناپ هک دییامرفیم هدهاشم یهاتوک تدم

 ردقره .دوش یم رتدیدش و دیدش جیردتب نامز رذگ رد یلو .دیآیم دیدپ یفیقخ تکرح زاغآ
 .دوب دهاوخ رتهنمادرپ و رتیوق مه لودناپ تاکرح .دشاب رتدیدش امش زکرمت

 رب ار ناتدوخ هجوت یناهگان یتروص هب .تشذگ بیترت نیا هب یا هقیقد دنچ هکنآ زا سپ ۱

 نیناپ هب الاب زا و الاب هب نییاپ زا یدومع تهج رد ار ناتهاگن و دینک زکرمتم 00 طخ یور



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نيون شور ۲۶

 هکنیا ات دیآ یم دیدپ لودناب تاکرح مظن رد یتارییغت یهاتوک تدم زا سپ .دیهدب تکرح

 .دیآ یمرد تکرح هب امش یرکف ریسم رد هرخالاب

 یور رب امش مشچ ینعی .دینک زکرمت یا هریاد ریسم كي یور رب امش نامز نیا رد رگا
 ,دمآ تکرح هب هریاد نیا درگ رب امش هاگن یتدم یارب هکنآ زا سپ .دیأرد تکرح هب هریاد طیحم

 زکرمت یناهگان یتروص هب امش رگا .دیآ یم دیدپ یوضیب ای یا هریاد تکرح كي مه لودناپ رد
 فقوتم مه لودناپ نیا یهاتوک نامز زا سپ .دیوش زکرمتم× هطقن یورررب و دیزاس فقوتم ار دوخ
 دوش نم

 نیا راک زاغآ رد هک دراد دوجو لامتحا نیا .دینک یم نیرمت هب عورش امش هک ینامز

 اهنیرمت دیناوت یم تحارتسا كيزا سب دراوم زا یخرب رد .دنیاين دوجو هب هاوخلد وحن هب تاکرح

 هب خن لوط هک دینک هجوت .دیا هدش هجاوم لاکشا اب هک یدراوم رد .دیوش قفوم و دینک رارکت ار

 یا هزادنا هب هزیوآ نیا دیابن هتبلا .دشاب نیگنس یفاک هزادنا هب هزیوآ نزو و دنلب یفاک هزادنا
 ام هک تسا نیا رگید مهم هتکن .دشاب لکشم دایز ینیگنس تلع هب نآ تکرح هک دشاب نیگنس

 زا امش ناتسد رگید یوس زا .دیشاب هدادن هیکت یزیچ هب و دیشاب هداتسیا سکالیر یلیخ دیاب
 .دیشاب هدرک زکرمت الماک یتسیاب امش رت مهم همه زا و دشاب هتشاد هلصاف نات هنت

 تقد یتسیاب .دیهدیم رارق شیامزآ دروم هاگتسد نیا اب ار یرگید درف امش هک ینامز

 یتسیاب .دینک یم نایب امش هک یبلاطم طیارش نیا رد .دیراذگب نایم ردوا اب ار بلاطم مامت ات دینک

 ای صخشم ریسم رد ار شهاگن هک دیهد یم دای وا هب هک ینامز .دنشاب هدوب لماک مه و تسرد مه

 عوضوم نیا ناتناتشگنا زا یکی تکرح كمك هب هک تسا مزال .دربب بقع و ولج هب رظندروم طخ

 و دشابهیناث كي دودح رد یتسیاب تشگرب و تفر نیا نامز .دیهدب ناشن وا هب یلمع تروص هب ار
 امش .دنک ادیب همادا گنهامه و تخاونکی یتروص هب لمع نیا ات دییامرفب یعس نامز رذگ رد
 هب لاثم یارب .دینک كمك همانرب نیا تسرد یارجا هب تالمج یخرب ای تانیقلت هئارا اب دیناوت یم

 :دییوگب وا

 رگید تیعقوم رد ای و نییاپ و الاب ...زکرمت اب ...نییاپو الاب ...طخ لوط رد ...نییاپ ءالاب

 نیا دراوم زا یرایسب رد ...درگ و درگ ...درگ و درگ :دییوگب یا هریاد تک رح شیادیپ یارب

 .دروآ یم دوجو هب ار لودناب تاکرح رتهب یلیخ یظفل تانیقلت

 اهنآ زا یخرب هک دریگب رارق هدافتسا دروم یعونتم یاهتروص هب دناوت یم نیرمت نیا
 یارب ار یبسانم هژوس هک تسا مزال رتهب هجیتن بسک یارب .دنتسه هدننک مرگ رس و بلاج رایسب



 شب لوا سرد
 ۱۳ سس اس اسىسيىس سا ی

 اهنآ زا یخرب .دیهد ماجنا دارفا زا یدایز هدع اب ار شیامزآ نیا رگا .دینک باختنا راک نیا

 و هداس یدارفا ار اهنآ هکنیا ای و دیتسه یروابدوز و هداس مدآ امش هک دننک لایخ تسا نکمم

 هاگتسد نیا هک دننک یم اعدا لودناپ نیا اب ندرک راک نامز رد دارفا زا یخرب .دیا هدرک روصت هلبا
 یارب هدننک مرگ رس و بلاج شور كی .تسا هدش روراب رگید یاهیژرنا ای یسیطانغم یورین اب

 تیسنج اب طابترا رد لودناپ نیا هک دینک اعدا هک تسا نیا دارفا یریذپ نیقلت نازیم صیخشت

 یور رب ار نآ رگا لاثم یارب .دهدیم ناشن لمعلا سکع یتوافتم الماک یاهتروص هب دارفا
 رگا هک یلاحرد «دزادرپ یم تشگ رب و تفر تکرح هب وا یوزاب ریسم رد .دیهد رارق درم كی یوزاب

 زا امش رگا .دزادرپ یم یاهریاد تکرح كي ماجنا هب .دیزاس رقتسم مناخ كي یوزاب یوررب ار نآ

 رگا .دیهد ماجنا درم كي و نز كي یوزاب یور رب ار تاکرح عون نیا دمع هب ای و یخوش یور

 یور رب ار تاکرح عون نیا ًاعقاو اهنآ .دیهد رارق ریذپ نیقلت تدشب دارفا رایتخا رد ار لودناپ

 .!دنراذگ یم شیامن ضرعم هب - هناقداص یتروص هب - نادرم و نانز تسد

 دارفا دراوم زا یخرب رد هک منک یم هراشا بیجع رایسب و بلاج هتکن نیا هب رگید راب

 اب طبترم یتافارخ یاههبنج هب یداقتعا ای نامیا نانچنآ روابدوز و هداس یذپ نیقلت تدشب

 راداو تقیقح لوبق هب ار اهنآ دیناوت یمن مه لالدتسا و تمحز اب امش هک دننک یم ادیپ لودناپ

 تسا راک ساسا سفن هب نیقلت

 مزیتونهیه هک میدش انشآ یسانشناور لوصا نیلوا زا یکی دربراک اب ام لوا سرد رد

 صخشم «مسج رب رکف رثا» زارف اب ام هرمزور نابز رد هک یلصا - دنک یم لمع نآ ساسارب

 مان مه «هدام رب ناور رثا» ناونع هب نآ زا ناتدوخ یصخش هقیلس یور دیناوت یم امش .دوش یم

 رب رفن كي رکف هبرجت نیا رد هک تسین نیا ام دوصقم .دیدرگ نایب هک صاخ لاثم نیا رد .دیربب
 یوررب درف كی رکف هک میراد یم نایب ار دوصقم نیا هکلب .دراذگ یم ریثأت یرگید درف مسج یور

 ماجنا هب نارهت لامشرد هک متفر یروهشم رایسب درف لزنم هب یصخش یواکجنک یور ۱۳۷۱ ناتسز رد .۲
 اهیرامیب صیخشت یارب یطخ ای یا هریاد تروص هب دوخ حیبست تاکرح زا وا .تخادرپ یم «یحور یشخب افش»

 .دوب لوروشلودناب راک هباشم هک درک یم هدافتسا - شدوخ لوق هب -

 . اب ار لودناپ تاکرح هک مدرک تاقالم ار سیردت هقباساب یسانش ناور سناسیل قوف یوناب كي لصف نیمه رد

 .مجرتم - تسنادیم طوبرم ناگدرم حاورا اب طابترا و یحور لئاسم



 مزیتونییه رد ندش داتسا نیون شور ۸

 نیا رد هک دیوش رک ذتم ناتدوخ هژوس هب هناقداص یتسیاب امش اجنیا رد .دنک یم رثا شدوخ مسج

 اب دیلیام هکلب .دینک مزیتونپیه لوروشلودناپ كمك هب ار وا ات دیرادن ار نیا دصق امش شیامزآ

 یرکف تردق نایرج نیا رد بیترت نیا هب .دییامن یریگ هزادنا ار وا زکرمت تردق هلیسو نیا

 دوش قاتشم هژوس ات دوش یم ثعاب امش شرگن نیا .(رگشیامزآ درف هن) دوش یم صخشم هژوس
 رد و دهد ماجنا مه ار یریذپ نیقلت یاهنومزآ هیقب و دزادرپب یراکمه هب امش اب رتهب هچره ات

 .دنک ادیپ دامتعا امش هب رتشیپ انمض و تسا هدش یمهم درف هک دنک ادیپ ار ساسحا نیا نمض

 .دنک یم ادیپ شیازفا مه امش اب یراکمه هب وا لیامت طیارش نیا رد نیاریان
 قوف ای ییوداج هتکن چیه دنک یم تیعبت هژوس رکف زا لودناپ هک نایرج اي هتکن نیا رد

 هب نیقلت» مان هب یعیبط و یملع نوناق كي .دراذگ یم ریثأت اجنیا رد هک یلصا .درادن دوجو یعیبط
 :تسا تروص نیا هب اهراک نیا نایرج .دشاب یم «ینیقلت دوخ اي سفن

 دینک یم زکر مت عوضوم نیا یوررب و هتفرگ تسدردار لودناپ نیا هژوس ناونع هب امش

 ندوب نک الیر طارش ود الما ایش هک یلاکرد سا قفا طخ تاپ وز رب تراک

 هب نآاب طبترم و بسانتم یرکف نایرج كي .تسار و پچ هب امش نامشچ تکرح اب .دیا هداتسیا

 تکرح لاح رد امش رکف هکلب ,دیتسی تکرح یب اعقاو امش طیارش نیا رد .دوش یمدراو امش زغم

 متسیس یور رب یراذگریثأت اب بیترت نیا هب .دراذگ یم ریثأت مسج یور رب بیترت نیا هب و تسا
 هک دریگیم لکش امش ناتسد رد یصخشمان و فیعض رایسب تاکرح جیردتب ءامش یبصع

 دیدپ لودناپ رد یا هنمادرپ تاکرح هک ینامز بیترت نیا هب .دنتسه هناهاگآان ای هناهاگآدوخان

 یبوخب همه زا شیب امش نایرج نیا رد .دیوش یم هدز تفگش ای بجعتم نارگید و امش .دیآ یم
 !دیا هدادن ماجنا لودناپ تکرح یارب ار یکمک هنوگچیه هک دینادیم

 نآ هب نيا و مدرک سفن هب نیقلت و نیقلت مهم عوضوم هب یرصتخم هراشا طقف نم اجنیا رد

 اب سرد نیا رد هک تسا ییاهشیامزآ و اهنیرمت مامت هیاپ و ساسا "سفن هب نیقلت هک دوب رطاخ
 .دیوش یم انشا اهنآ

 نیا هب .دینک یم هدافتسا دوخ زکرمت تردق شرورپ یارب لوروش لودناپ زا هک ینامز

 ثردق فشاک هئوک لیما رتکد طسوت هک تسا یرگید باتک تایوتحم و مان ینیقلت ت دوخ و سفن هب نیقلت ۳

 نتم زا ,نآ هب هیلییوت ناژ روسفورپ طسوت یفاضا شخب جنپ ندش همیمض و رظندیدجت زا سپ و فیلأت نیقلت
 رایسب باتک نیا هعلاطم .تسا هدش رشتنم قحلا لامج تاراشتنا قیرط زا و همجرت نایلامج مانهب طسوت هسنارف

 .مجرتم - منک یم هیصوت امش هب ار اوتحمرپ و بلاج



۳۹ 
 لوا سرد
 بس سس سس سس

 یصاخ راک بوذجم ناسنا دوجو مامت هک تسا یتلاح زکرمت هک دیشاب هتشاد هجوت عوضوم

 امش و دنوش هتشاذگ رانک هب یترپ ساوح هدننکداجیا لماوع مامت یتسیاب طیارش نیا رد . دوشم

 2 .تسا هدش هداهن امش یورارف ای تسد رد هک دینک ادیپ هجوت یراک هب ناتدوجو مامت ای

 رتهب یلیخ ًادعب .دینک ادیپ زکرمت هریادای طخ كي یور رب دیناوتب لودناپ یور رب نیرمت رد

 هب و دیوش زکرمتم هطوب رم تانیقلت یور رب ندرک مزینونپیه ای ندش مزینونپیه یارب دیناوتيم

 رگا .دیشاب هتشادن یهجوت .دنزاسیم مهارف ار رکف رد یگدنکارپ و هقرفت تابجوم هک یلماوع

 تیلباق و تردق طیارش نیا رد .دینک نیرمت لوروشلودناپ اب هقیقد دنچ زور ره یتدم یارب امش

 زا هک ینامز - دعب یاهسرد یارب طیارش نیا رد و دنک یم ادیپ یهجوت لباق دایدزا امش زکرمت
 .دیوش یم وربور یرتمک تالکشم اب - دوش یم هدافتسا مزیتونپیه یاقلا یاهشور



 یبایهژوس تامادقا و یتامدقم یریذپنیقلت یاهنومزآ

 یتامدقم یاهنومزآ هناگود عاونا

 یاقلا یاهشور هک ینامز روط نیمه «مینک یم تبحص یتامدقم یاهنومزآ زا ام هک ینامز

 :میوگ یم نخس توافتم كينكت عون ود زا نم .دن ریگ یم رارق ثحب دروم یمزیتونپیه هسلخ

 .هناریخم یاهشور و هنارمآ یاهشور

 و طلست رگنایامن هک دوش یم هدرب مان هناردپ یاهشور زا هنارمآ یاهشور یاج هب یهاگ
 .دریگ یم رارق وا هدافتسا دروم هنارمآ شور یعون هک تسا هداوناخ رد ردپ تردق

 هک دوش یم هدافتسا هناردام یاهشور زارف زا ,هناریخم یاهشور حالطصا یاج هب یهاگ

 زا هدافتسا لقادح و هدننک قیوشت یاههار درب راک ,یریگتخس زا بانتجا .میالم مالک زا هدافتسا

 .تسا ناردام یاهراتفر و مالک تاصاصتخا زا هنارمآ یاهشور

 میهدب صیخشت یدرف ره لباقم رد هک تسا رادروخرب ییالاو رایسب تیمها زا هلاسم نیا
 زا هرمزور یگدنز رد دوخ هک یدرف .مینک هدافتسا اهشور نیا زا كيمادك زا تسا مزال هک

 ىوسزا .دوش راتفر هنارمآ یتروص هب وا اب هک دهد یم حیجرت .دنک یم هدافتسا هناریخم یاهشور

 هک دهد یم حیجرت .دنک یم هدافتسا هناردلق و هنارمآ یاهشورزا یگدنز رد دوخ هک یصخش رگید

 ترودک و شجنر راجد هنارمآ یاهراتفر زا درف نیا .دوش راتفر هناریخم یتروص هب وا اب



 مزیتونمیه رد ندش داتسا نیون شور ۳۲

 رتهب یریذپ مزیتونپیه یاهتست .دننک هدافتسا رت بسانم شور زا یدرف ره یارب دنناوت یم رتهب

 و هیحور رد یشوهزیت و تقد اب یتسیاب امش .دنیامن كمك رتهب هار باختنا رد ار امش دنناوت یم

 .دیشاب هتشاد تسرد باختنا دیناوتب ات دیوش قیفد اههژوس راتفر

 اهتسد ندروآ نییاپ و ندرب الاب نوم زا
 یتامدقم لحارم رد هک تسا ینومزآ نیرتهب یدعب عاونا اب دایز فالتخا اب تست نیا

 زا هکن زا شیپ بیترت نیا هب .دریگ یم رارق هدافتسا دروم دارفا یریذپ نیقلت نازیم شجنس یارب

 نازيم هنیمز رد ینشور ریوصت .دینک هدافتسا اهنآ ندرک مزیتونپیه هار رد رگید یاهخنرس و تاکن

 ار اهتسد ندروآ نییاپ و ندرب الاب نومزآ .دریگ یم رارق امش سرتسد رد اهنآ یریذپ مزیتونپیه

 رایتخا رد مه ناکما نیا رگید یوس زا .دیهد رارق هدافتسا دروم یدارفنا تروص هب دیناوت یم

 زا - دشاب اههژوس دادعت هک هزادنا ره - یهورگ تروص هب دیناوتب امش هک دوش یم هتشاذگ امش

 .دیربب هرهب تست نیا
 .دنزیخرب ناشدوخ یاج زا دیهاوخب .دننک یراکمه امش اب دنلیام هک ییاهنآ زا زاغآ رد

 هک یطیارش رد هک انعم نیا هب .دنشاب هتشاد ناکم ای اج یفاک هزادنا هب اهنآ ات دییامرفب تقد

 دادعت رگا .دنکن دروخرب ییولج دارفا هب نانآ یاهتسد .دننک یم زارد ولج تمس هب ار ناشیاهتسد

 رگا و دنریگب رارق امش ربارب رد میقتسم طخ كي رد هک دیهاوخب نانآ زا دیناوت یم .دشاب مک اهنآ

 :دییوگب اهنآ هب نآ زا سپ .دنریگب رارق فیدر دنچ رد دنناوت یم اهنآ .دنشاب رتدایز

 و دینابسچب رگیدکی هب ار ناتیاهاب .دیشاب سکالیر تغار الماك فسا تسار ًافطل»

 منک یم شهاوخ امش زا الاح .دینک اهر ای نازیوآ ناتندب فرط ود رد تحار و لش ار ناتیاهتسد

 و تحار یلیخ .دیرادهگن هتسب نانچمه «منک یم مالعا هک ینامز ات و دیدنبب ار ناتنامشج هک

Eدیهدب شوگ نم یاهفرح هب . 
 ناتدوخ مسجت تردق زا دیناوت یم هنوگچ امش هک دهدیم ناشن امش هب تست نیا

 نیا قیرط زا امش «مینک هراشا نایرج نیا هب یرگید تروص هب میهاوخب رگا .دینک هدافتسا

 صخشمو یریگ هزادنا ناتمسج یور رب ار ناتنهذ ای رکف یراذگریثأت تردق دیناوت یم نومزآ

 الاپ هب ار ناتیاهتسد هک مهاوخ یم امش زا .تسا هتسب امش نامشج هک یطیارش رد الاح .دینک

 رارق رگیدکی لباقم اهتسد فک و دنوش رقتسم یقفا تروص هب ناتیاههناش حطس رد ات دیروایب



 ۳۳ مود سرد

 لباقم تسد نیا فک هک یروط هب .دیناخرچب الاب فرط هب ار ناتپچ تسد فک الاح .دنریگب
 ,دیناخ رجب الاب فرط هب مه ار ناتتسار تسد تسش تشگنا رگید یوس زا .دریگب رارق فقس

 .دشلب هتشاد هراشا فقس فرط هب مه تشگنا نیا هک یروطهب

 مسجت ایروصت راک نیا یارب .دوش یم هدافتسا امش مسجت تردق زا هک تسا ینامز الاح

 تلوهس یارب .تسا هدش هتشاذگ امش پچ تسد فک یور رب نیگنس یلیخ باتک كي هک دینک

 رگید یوس زا .دشابیم همان تغل ای یرنشکید كی نیگنس و گرزب باتک نیا هک دینک رکف رتشیب

 یگرزب كنكداب كي هب خن نیا هک تسا هدش هتسب یخن امش تسار تسد تسش هب هک دینک روصت

 دراد كنک داب نیا هک دییامن مسجت ,دینک روصت .دینک رکف .تسا هدش رپ مویله زاگ زا هک هدش لصتم

 امش پچ تسد لاح نیمهرد .رتالاب و الاب .دناشک یم رتالاب و الاب هب ار امش تسار تسد تسش

 رت نییاپ و نییاپ هظحل هب هظحل بیترت نیا هب و .دوشیم رت نیگنس و نیگنس هظحل هب هظحل

 تسد نآ اب نامزمه و هدرک تکرح رت نییاپ و نییاپ هب امش پچ تسد هظحل هب هظحل .دیآ یم

 دوعص رتالاب و الاب هب هظحل هب هظحل امش تسار تسد .دوش یم هجوتم رتالاب و الاب هب امش تسار

 تسار تسد .دنک یم ادیپ لوزن ای طوقس رت نییاپ و نییاپ هب امش پچ تسد لاح نامه ردو هدرک

 رت نییاپ و نییاپ «نییاپ تمس هب امش پچ تسد و دنک یم دوعص رتالاب و رتالاب ءالاب تمس هب
 «.دیآ یم نییای هب ناتپچ تسد و دوریم الاب هب ناتتسار تسد .دنک یم ادیب لوزن

 زا هک ینامز تردنب .دیهد همادا رگید هقیقد دنچ یارب ار ندرک نیقلت ای تبحص شور نیا

 ندرک تبحص نامز رد و دیربب الاب ار ناتیادص گنهآ یمک .دینک یم تبحص تسار تسد دوعص
 هراشا یمهم رایسب هتکن هب اجنیا رد .دینک رت هتسهآ ار ناتیادص .پچ تسد ندمآ نییاب زا

 مهارف ار دعاسم یاهباوج ای یراتفر تارییغت شیادیپ بجوم هک تسین نیقلت اهنت .منک یم

 رترثوم كيرحت ای تیوقت هب و تسا رادروخرب یدایز تیمها زا مه نآ هئارا هوحن هکلب .دزاس یم

 هدافتسا ریز تالمج و تاملک زا دیناوت یم امش فده نیا هب ندیسر یارب .دنک یم كمك مسجت

 :دینک

 و دنک یم زاورپ رتالاب و الاب هب دراد امش تسار تسد هک دینک رکف بلاج ع وضوم نیا هب»

 تمس هب امش تسار تسد .دوش یم لیامتم رت نییاپ و نییاب هب امش پچ تسد لاح نامه رد

 فرحنم نییاب تمس هب امش پچ تسد لاح نامه رد !تسا یلاع ...دوش یم هجوتم رتالاب

 و ...دوریم رتالاب و الاب هب امش تسار تسد هظحل هب هظحل !تسا بوخ یلیخ ...ددرگ یم

 «...دوشیم هجوتم رت نییاپ و نییاپ هب امش پچ تسد نآ اب ماکمه



 مزیتونمیه رد ندش داتسا نیو شور ۳۴

 هپ و دننک هاگن ناشناتسد هب و دننک زاب ار ناشنامشچ هک دیهاوخب اههژوس زا نیا زا سپ

 رد هک یعضو رتشت هدهاشم زا سی تیا کیم نانا زا یعرب .دنیامن هجوت هلصاح لمملا سکع
 ندش زاب زا لبق هک دراد دوجو لامتحا نیا .دنوش بجعتم تدشب .هدش ادیب ناشناتسد

 ءزج ار دارفا نیا دیناوت یم امش .دنشاب هتشادن یهاگآ تیعضو رییغت نیا زا اهنآ ,ناشنامشچ

 هاگآان ناشناتسد تکرح هب تبسن هک یناسک) .دیروایب باسح هب یمزیتونهیه یاه هژزوس نیرتهب

 .دندوب هدش ناشناتسد تکرح هجوتم یدودح ات بوخ ًاتبسن یاههژوس (.دنا هدوب هجوت یب ای

 هب تبسن یلمعلا سکع اه هژوس زا یخرب .دندوب هتفرگ تروص یدمعریغ تاکرح نیا دنچره
 نیا یارب لقاال ایو ندش مزیتونپیه یارب هک دنتسه یدارفا اهنیا .دندوب هدادن ناشن امش تانیقلت
 نیا هک تسین ینعم نیا هب قوف نومزآ یفنم باوج هتبلا .دنتسين بسانم یریذپ مزیتونپیه تست

 یاهتست هب ییاهن یریگ هجیتن كي هب ندیسر یارب .دنشاب هدوب مزیتونپیه لباقریغ دارفا

 .دیراد زاین یرتشیب

 تعرسب پچ تسد هک دینک یم هدهاشم و هدوب اهتسد عیرس عضو رییغت دهاش امش تردنب

 درف نیا هک تسا تیعقاو نیا رگنایامن عضو نیا .دور یم الاب هب یدنتب تسار تسد و نییاپ هب

 هب یمزیتونهیه یعقاو و لیصا لمعلا سکع .تسا هتخادرپ ۍزاس هنحص هب و دیوگیم غورد
 هب تبسن «دیدش هجاوم یعیرس لمعلا سکع اب هک ینامز ره .دریذپ یم تروص ریخأت اب و یدنک

 .دیوش دیدرت و كش راجد نآ تلاصا

 شنامشچ هژوس هک ینامز هک ینعم نیا هب .دیوش یم سوکعم باوج كي دهاش امش یهاگ
 ,تسا هتفرگ رارق وا تسار تسد زا رتالاب یمک وا پچ تسد هک دنک یم هدهاشم .دنک یم زاب ار

 ود عقوم نیا رد .تسا هدوب امش راظتنا دروم هک تسا یتلاح داضتم و سکع رب عضو نیا

 رد .تسا هدرک تمواقم یدمع تروص هب وا هک تسا نیا اهنآ زا یکی .دوش یم حرطم لامتحا

 لمع یسوکعم لکش هب یدمع یتروص هب ًادعب یلو .دوب هدش لمعلا سکع ماجنا هجوتم وا ادتبا

 ار دوخ لمعلا سکع هتسناوت یمن یبوخب «تسا هدوب هتسب وا نامشچ هک اجنآ زا یلو .دشاب هدرک

 وا پچ تسد هجیتن رد .تسا هدوب یفاضا ایزیمآ قارغا وا لمعلا سکع نیارب انب .دنک صخشم
 هک تسا تیعقاو نیا رگنایامن هجیتن نیا .تسا هتفرگ رارق وا تسار تسد زا رتالاب یحطس رد
 اههژوس نیا اب یمک امش رگا .دنک یم تمواقم یتلع هب یلو .تسا ریذب نیقلت هسفنلاب هژوس نیا

 رایسب یاه هژوس هب اهنآ و هدیدرگ فرطرب یتحارب نانآ مهافت ءوس ای و دیدرت سرت .دینک تبحص

 .دنوش یم لیدبت یبوخ



 ۳۵ مود سرد
 ےک

 زا اهنت امش .دنوش یمن روبجم یصاخ راک ماجنا هب اههژوس و هدوب هناریخم اهنومزآ نیا

 لوبق ار امش شهاوخ اهنآ رگا .دنربب هرهب دوخ زکرمت تردق زا نانآ هک دینک یم شهاوخ اهنآ

 ات دنهدیم هزاجا اهنآ طیارش نیا رد نیاربانب .دریذپ یم تروص اهلمعلاسکع نیا .دننک

 یروتسد هن نایرج نیا رد .دوش رهاظت و یلجتم «دریگ یم تأشن اهنآ دوجو زا هک یلمعلا سکع

 .تسا هتشاد دوجو یا هنایوجهطلس هیحور هن و هدش رداص

 یمالک متیر ای یبدا نراقت زا تالمج هک دینک لمع یتروص هب نیقلت نایرج رد یتسیاب

 .دنریگب هرهب یهباشم گنهآ و اهبالیس زا رودقملا یتح تالمج و دنشاب هدوب رادروخرب یبوخ

 لوزن تغل زا پچ تسد یارب .دینک یم هدافتسا دوعص هژاوزا تسار تسد یارب رگا لاثم یارب

 تسد و دنک یم تکرح رتالاب و الاب هب هظحل هب هظحل امش تسار تسد .دینک هدافتسا دورف ایو

 یارب ادص گنهآ و متیر نیا .دوش یم لیامتم رتنییاپ و نییاپ هب هظحل هب هظحل امش پچ

 سناش و هتشاد ار یا هدننک تخرک ای روآ باوخ گنهآ كي .ییالال دننامه امش یاههژوس

 .دنک یم ادیپ شیازفا هاوخلد لمعلا سکع شیادیب

 بقع فرط زا طوقس نومزآ
 رظن رد ار یا هژوس نآ ماجنا یارب .دریگ یم تروص یدارفنا تروص هب اهنت نومزآ نیا

 الماک یلو - میقتسم و تسار هک دیهاوخب وا زا الثم .دیهدب وا هب ار مزال یاهشزومآ و هتفرگ
 ود رد لش و تحار یلیخ ار شیاهتسد و دنابسچب رگیدکی هب ار دوخ یاهاپ ,دتسیاب - سکالیر

 رارق تحار یلیخ هک دیهاوخب وا زا و دیریگب رارق هژوس رس تشب رد .دنک نازیوآ شندب فرط

 وا هب .دیوش نئمطم یو ندوب شکالیر زا ,وا ندرب بقع و ولج اب دیهاوخ یم امش اریز دریگب
 نيع رد یلو .دنفیب نیمز هب تشپ فرط زا وا دیهاوخ یم امش تست ییاهن لحارم رد هک دییوگب

 طوقس نیمز هب تشپ زا وا دیراذگ یمن و دیتسه وا بظاوم هک دیهدب نانیمطا الماک یو هب لاح
 نامز رد .دینادرگ یمرب یداع تلاح هب و هتفرگ ار یو ,بقع هب وا كدنا فارحنا زا سپ هکلب .دنک
 وا یاهاپ .دنامب یقاب تسار الماک یتسیاب وا ندب طیارش مامت رد .بقع هب وا ندش لیامتم
 یتسیاب وا ندب .بقع تمس هب ندش جک نامز رد و دشاب هدش رقتسم نیمز یور رب تحار یتسیاب

 دوخ نار ایوناز لصافم زا الصا دیابن وا .دنک لمع ندش مخ یارب الول دننام هب اهاپ جم هیحان رد
 یورررب ار ناتتسد ود .دیوش نئمطم وا ندش سکاالیر زا هکنیا یارب .دنک هدافتسا ندش مخ یارب

 زا رتشیب وا هکنآ یارب .دیزاس فرحنم بقع و ولج هب ار وا یمک و دیزاس رقتسم وا یاههناش



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نيون شور "ِ

 یارب و دیزاس رقتسم وا یاههناش یور رب ار ناتیاهتسد فک .دوشن فرحنم رتمیتناس ۱۰ دودح

 زا دیاب وا .دیرادهگن وا یاههناش تشپ رب یحطس سامت كي اب ار ناتیاهتسد ,وا رطاخ نانیمطا

 وا ندید همدص زا و هتفرگ ار وا امش .تشپ فرط زا طوقس زا سپ هک دوش نئمطم عوضوم نیا

 بقع هب میقتسم و تسار تروص هب وا یتامدقم یاهشیامزآ نیا رد رگا .دینک یم یریگولج

 .تسا هدش هدامآ ییاهن شیامزآ یارب وا هک دیوشب نشمطم دیناوت یم امش .دیدرگ فرحنم

 ار قاتا فقس دناوتب یبوخب هک یروط هب .دنک مخ الاب فرط هب ار شرس هک دیهاوخب وا زا

 یقاب تیعضو نیا رد و ددنبب ار شنامشچ طیارش نیا رد هک دیهاوخب وا زا الاح .دنک هدهاشم

 ات دیراذگب ولج هب یمک ار ناتیاهاپ زا یکی و دیوش رقتسم وا رس تشپ رد امش هظحل نیا رد .دنامب

 رقتسم وا یاههناش یور رب ار ناتیاهتسد فک عقوم نیا رد .دشاب رت تحار ناتیارب لداعت ظفح

 امش طیارش نیا رد .دنشاب هدش مخ امش یاهجنرآ یمک هک دیریگب رارق یطیارش رد و دیزاس

 هکنآ نودب ,دینکب تیامح دراد ار امش نزو ربارب ود دودح رد هک یرگید درف زا یتح دیناوت یم

 :دیزادرپب تانیقلت هئارا هب تروص نیا هب طیارش نیا رد .دشاب هتشاد دوجو نیمز هب طوقس رطخ

 امش تشپ و دیا هتفرگ رارق كشخ هفولع زا میظع هدوت كي لباقم رد امش هک دینک روصت»
 و مرن یاههفولع نیا رانک رد امش نالا هک دینک مسجم ناترکف رد ...تساهفلع هوبنا نیا هجوتم

 زا سپ ...دیزادنا یم كشخ یاهفلع نیا یور رب تشی زا ار ناتدوخ دیراد و هتفرگ رارق كشخ

 مرن یاهفلع نیا یور رب تشپ زا امش «متشادرب امش یاههناش یور زا ار مياهتسد نم هکنآ

 ...دینک یم طوقس اهفلع یور رب تشپ تمس زا دیراد امش هک دینک روصت ...دینک یم طوقس

 طوقس اهفلع یور رب تشب تمس زا دیراد امش ...دیتفایم تشپ تمس هب دیراد امش

 «...دینک یم

 ار ناتیاهتسد نآ زا سپ .دینک رارکت و رارکت ار تالمج نیا یلاوتم راب جنب ای راهچ یارب

 تانیقلت هب وا رگا .دیزادرپب یظفل تانیقلت نایب هب لاح نيع رد و دیرادرب وا یاههناش یور زا

 راشف اب و هتفرگ اروا روف یتسیاب امش و دنک یم طوقس نیمز هب تشپ زا .دهدب تبثم باوج امش

 یفاک یرتمیتناس دنچ تشپ هب فارحنا كي .دینادرگرب یداع تلاح هب ار یو ءوا تشپ یوررب
 ریز الماک ار هژوس تاتیقلت نایرج رد رگا .دوشب فرحتم تشب تمس هب دایز وا دیراذگن .تسا

 نآ زا سپ و دوش یم لیامتم ولج تمس هب یمک وا زاغآ رد هک دیوش یم هجوتم ,دیشاب هتشاد رظن
 مهیا اطا و سنا یداعو یکی تنور ییا دور نسل اتم نقع تیم ها قا
 زا شیپ هژوس یهاگ .تسا هتفرگ رارق لیاقت تیعضو رد ای و هدرک تمواقم هژوس هک دهدیمن ار



 ۳ دد سرد
 ی حل یه صحیح جای

 نیمز هب ولج تمس زا دهاوخ یم وا هک دیآ یم رظن هب هکنيا ای و هدش فرحنم ولج تمس هب دح
 زدنک طوفس نسر هب تبقغ تمس زا دست یموا هک تسآ نآ رگنابامت الامتعا نایزجت نیا دنر
 .دروآ یم لمع هب تمواقم یتروص هب هکنيا اي و دنیبب همدص

 یتروص هب هک تسا روهشم رایسب یتست نیا .تسا هنارمآ نومزآ كي نیا عومجم رد

 .تسا هنحص یاهروژیتونپیه هقالع دروم یلیخ شیامزآ نیا .دریگ یم رارق هدافتسا دروم عیسو

 و دهدن دعاسم باوج تست نیا هب تسا نکمم .دیآ یمن ششوخ هنارمآ یاهراتفر زا هک یدرف

 .دنکن طوقس بقع هب

 رگیدکی رد اهتسد ندش لفق تست

 هسنارف گرزب دنمشناد «هنوک لیما» رتکد طسوت راب نیلوا یارب بلاج رایسب نومزآ نیا

 سفن هب نیقلت ای ینیقلت دوخ تردق فشاک ناونع هب ار هئوک لیما ام رتشیب .دیدوگ یحارط

 دروم ییاههژوس یور رب اهنت تسا رتهب و هدوب لکشم ًاتبسن شور نیا دربراک .میسانش یم

 نایرج رد .دنتسه دنمهرهب یدایز یریذپ نیقلت تردق زا دیآ یم رظن هب هک دریگب رارق هدافتسا

 نیاربانب .دنک یم هب رجت ار یمزیتونپیه هسلخ رذگ دوز و عیرس هلحرم كي هژوس عقاورد تست نیا

 اریز .درک روصت یدب ای طسوتم هژوس اروا یتسیاین .داد یفنم باوج نومزآ نیا هب یا هژوس رگا
 دهد ی نازجت یوخب کید یافت ب لات درف نا

 هب رمتسم یتروص هب و دتسیاب امش لباقم رد یتسیاب هژوس .هئوک تست نیا ماجنا یارب
 زارد ولج هب ار شیاهتسد هنوگچ هک دیزومآ یموا هب امش طیارش نیا رد .دوش هریخ امش نامشچ

 لخاد رد نايم رد كي وا ناتشگنا هک یروط هب .دنک بالق رگیدکی رد ار شناتشگنا و هدرک

 هب و هنارمآ یتروص هب نآ زا سپ .دنوش بالق رگیدکی رد مکحم و هتفرورف لباقم تسد ناتشگنا

 :دینک یم ییامنهار وا هب بیترت نیا

 و هتفرورف رگیدکی رد تدشب امش ناتشگنا و دنوش یم تفس و تخس امش یاهتسد نالا»

 ...دنوش یم رت هدرشف و هدرشف امش یاهتسد هظحل هب هظحل .دنزاس یم دراو راشف مههب یتخسب

 .دینک دازآ و زاب ار ناتیاهتسد دیناوت یمن رگید امش هک دینک زکرمت رکف نیا یور رب لاح نیع رد
 ,دیناوتیم هک ردقره .دینک ادج رگیدکی زا ار ناتناتشگنا دیناوت یمن رگید هک دینک روصت

 ار ناتیاهتسد دیناوت یمن رگید امش دینک رکف .دیهد راشف رگیدکی رد رتشیب و رتشیب ار ناتیاهتسد

 رگید امش ,مدیسر هس ددع هب هک ینامز .مرامشیم هس ات كي زا نم .دینک ادج رگیدکی زا



 .مزیتوئهیه رد ندش داتسا نيون شور ۳۸

 تیاهتسد ندرک زاب یارب امش طیارش نآ رد .دینک اهر و ادج رگیدکی زا ار ناتیاهتسد دیناوت یمن

 یناوتیم هک ردقره الاح .ینک ادج و زاب رگیدکی زا ار اهنآ یناوت یمن یلو «ینک یم ششوک

 .دنوش یم رت تفس و رتتفس هظحل هب هظحل اهنآ .هدب راشف و نک ورف رگیدکی رد ار تیاهتسد
 الاح .ینک زاب رگیدکی زا ار تیاهتسد یناوت یمن رگید امش .مدرک نایب ار هس ددع نم هک ینامز

 تک اهر و زاب رگیدکی زا ار ناتیاهتسد دیناوت یمن رگید امش !هس ...اود ...1كي .مرامش یم نم

 ار ندرک ناحتما .بوخ یلیخ ...ینک زاب رگیدکی زا ار اهنآ یناوت یمن هک ینیب یم ,نک ناحتما
 «!نک فقوتم

 اب امش عقاوم زا یخرب .منک یم بلج یمهم رایسب یلمع هتکن كي هب ار امش هجوت اجنیا رد

 یاهتسد ات دنرب یم راک هب ار دوخ ششوک تیاهن هظحل نیا رد هک دیوش یم وربور ییاههژوس
 رد .دنا هداتفا سفن سفن هب ًانایحا هکنیا ایو هدش خرس اهنآ تروص هک یروط هب .دننک زاب ار دوخ
 .دننک یم بلقت و رهاظت اهنآ هک تسا نآ یوق لامتحا كي طیارش نیا

 مامت رد هک ییاههژوس مینک مالعا دیاب .میریگب یاهجیتن الاب بلاطم زا هکنآ یارب
 ییاه هژوس یتح .دنتسه یبوخ یمزیتونپیه یاه هژوس هدنا هداد دعاسم باوج قوف یاهتست

 ,دنا هدوبن قفوم رگیدکی هب اهتسد ندش لفق تست رد و هداد دعاسم باوج هیلوا نومزآ هس رد هک

 .دنتسه یبوخ یمزیتونیپه یاه هژوس

 هناریخم تروص هب رگیدکی هب اهتسد ندش لفق نومزآ
 یاهتست زا یکی هناریخم ای زیمآقیوشت تروص هب اهتسد ندش لفق نومزآ

 باوج هنارمآ تروص هب نومزآ نیا هب دارفا زا یخرب .تسا زاتمم و یلاع رایسب یریذپ نیقلت
 نیا هب دارفا نیا .دنوش یم تحاران و هدیجنر هئامکاح و هئارمآ راتفر زا اریز ,دنهدیمن بسانم
 نانآ هک یطرش هب .دنهدیم یدعاسم و بسانم باوج زیمآ قیوشت ای هناریخم تروص هب تست
 ولج تمس هب ار شیاهتسد تحار یلیخ هک دیهاوخب هژوس زا .دنشاب یریذپ نیقلت یاه هزوس
 و تحار طیارش نیا رد و دربب ورف رگیدکی رد ار شناتشگنا و هدرک مخ ار اهجنرآ یمک .دروایب

 :دییوگب وا هب تیعضو نیا رد .دریگب رارق مارآ

 هتفرورف رگیدکی رد لش یلیخ هک دینک هاگن ناتیاهتسد هب دیا هتسشن هک روط نامه الاح»
 یتعنص هریگ كي یاههدند دننام امش ناتشگنا هک دینک روصت .دنا هتفرگ رارق امش هاگن ربارب رد و

 یتسدراچآ كي یاههریگ دننام دینک روصت ای .دنوریم ورف رگیدکی رد یمارآب دنراد و دنتسه
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 الاح .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم اهچیپ ندرک هتسب و زاب ای یشک میس فادها یارب هک دنتسه
 و هدرک تکرح رگیدکی تمس هب یتحارب اههدند هنوگچ یتعنص لیاسو نیا رد هک دینک مسجت

 هک دینک روصت امش رگا .دنریگ یم رارق رگیدکی لخاد رد اهنآ یاههریگ ای هرپ هرخالاب
 رگیدکی هب یمارآب اهنآ هظحل نیا رد .دنتسه یتعنص هریگ كي هبل ود امش ناتسد ای امش ناتشگنا

 هب رگا .دنور یم ورف مهرد ای هدش دراو رگیدمه رد امش ناتشگنا هرخالاب و هدش رتکیدزن و كيدزن

 دیوش یم هجوتم .دینک مسجت ار نآ ای و هدرک رکف لمع نیا هب یبوخب رگا .دیشیدنیب ع وضوم نیا

 زا یکی رد یشرپ تسا نکمم راب نیلوا یارب .دنوریم ورف رگیدکی رد امش ناتشگنا جیردتب هک

 هب هک دشاب نوخ یناهگان نایرج كي تلع هب تسا نکمم شرب نیا .دوش رادیدپ امش ناتشگنا
 و یداراریغ یتروص هب ءامش دتمم رکفت تلع هب دیاش .ددرگ یم دراو امش تشگنا و تسد

 امش ناتشگنا مک مک و جیردتب نالا .دشاب هتفرگ تروص نوخ نایرج شیازفا نیا سوسحمریغ

 جیردتب هک دیوش یم هجوتم .دینک تقد رگا .دنزاس یم دراو راشف مه رب و هدش دراو رگیدکی رد

 راشف رگیدکی هب امش ناتسد هک ردقره .دنوش یم گنرمک و دیفس مک مک امش ناتشگنا یاهدنب
 شیازفا اب یتدم زا سپ .دنوش یم رتدیفس و رت گنرمک مه امش ناتسد تشپ جیردتب .دنروآ دراو

 رتدیفس و دیفس جیردتب امش ناتشگنا یاهدنب هک دینک یم هجوت ,رگیدکی رب امش ناتشگنا راشف
 هب هظحل هک دیوش یم هجوتم .دینک یم هاگن ناتناتشگنا هب امش هک روطنامه ًانمض .دنوش یم

 .دنزاس یم دراو مهرب ار یرتشیب راشف و هتفرورف رگیدکی رد رتشیب و رتشیب امش ناتشگنا هظحل

 :تنسا هدش دیفس رتشیب مه هب امش ناتشگنا لاصتا لحم هک دیوش یم هجوتم ,دینک تقد رگا

 هظحل هب هظحل هک دیوش یم هجوتم .دیتسه ناتناتشگنا رد راشف شیازفا دهاش امش هکنآ نمض

 رگیدکی رد تدشب امش یاهتسد هظحل نیا رد .دنوش یم دیفس رتشیب و رتشیب امش ناتشگنا
 نیا دیناوتیم یبوخب امش .دیشاب نایرج نیا رگ هراظن دیناوتیم یتحارب امش .دنا هتفرورف

 مهرد ییوگ و هتفرورف رگیدکی رد یتسد راچآ یاههغیت دننامه اهنآ .دینک ساسحا ار ع وضوم

 امش .دنا هدرک ریگ مه رد و هتفرورف رگیدکی رد تردق اب و تدشب امش یاهتسد .دنا هدش لفق
 ؛دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دیناوت یمن رگید

 هب نانچنآ امش یاهتسد .متفگ ار هس ددع هک ینامز .مرامشیم هس ات كي زا الاح نم

 امش یاهتسد ...!كي .دوب دهاوخن رودقم امش یارب مه زا اهنآ ندرک ادج هک دنبسچ یم رگیدکی
 اهنآ ندرک زاب هک دنا هدیبسچ رگیدکی هب نانچنآ اهنآ .دنبسچ یم رگیدکی هب رت تخس و رتدیدش
 ...دنا هدیبسچ رگیدکی هب بسچ اب امش یاهتسد ...اود .دوش یمن نکمم امش یارب رگیدمه زا
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 دیناوت یمن رگید امش ...!هس .دنا هدیبسچ رگیدکی هب و هتفرورف رگیدمه رد الماک امش ناتشگنا

 .دینک شیامزآ !دینک زاب مهزا ار ناتیاهتسد دیناوت یمن امش !دینک ادج رگیدکی زا ار ناتیاهتسد
 ششوک .دیشاب مارآ رگید الاح !دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دیناوت یمن هک دینک یم هظحالم

 ادج مه زا تلوهس اب و یتحارب اهنآ .دینک سکالیر ار ناتناتسد الاح رگا ؟تسا یفاک ندرک

 «.دوب بوخ یلیخ .دنوش یم

 .دیا هدرک تیعبت یجیردت و ماگ هب ماگ هقیرط كي زا امش تانیقلت نیا نتخاس یارب

 هب .دیتخادرپ یم اهنآ نایب و حرش هب .دیدرک یم هدهاشم وا رد ار ییأه لمعلا سکع هک روط نامه

 امش تانایب رد .دیآ یم دیدپ وا راتفر و رهاظ رد هک یلوحت و رییغت ره دراد راظتنا وا بیترت نیا

 دیلیام هک دینک نایب ار هچنآ و دیریگب یشیپ دنور نیا رب یتسیاب امش جیردتب .دنک ادیپ ساکعنا
 ندش دیفس و ندش گنرمک زا امش .دوش رادیدپ وا راتفر رد كيدزن هدنیآ ردای هلصافالب

 وا ناتشگنا ندش كيدزن هنیمزرد نآ زا سپ و دیدرک عورش وا ناتشگنا دنب فلتخم یاهتمسق

 ندیبسچ دعب و مهرد ناتشگنا نتفرورف مکحم ,ناتشگنا لخادت دروم رد نآ زا دعب و رگیدکی هب

 و نامیا هظحل هب هظحل ییادتبا یاهتمسق رد .دیدرک هضرع وا هب ار یبلاطم مه هب ناتشگنا

 هک دینش یم ار ییاهزیج وا اریز ,دش یم رتشیب و رتشیب امش تالمج ای تانیقلت هب وا داقتعا

 وا نورد وا تالوحت و تای نیا هک درک مووی زا تک هتهاصم از اهنآ تشناوت یم

 ینامرف ای روتسد امش و دیا هدوبن اهنآ تفرشیپ و شیادیپ ثعاب امش و دنتفرگ یم همشچرس
 نحل كي امش هک ینامز ,نومزآ نیا ینایاب تاظحل رد .دیدوب هدرکن رداص وا یارب

 تسد راک نیا هب وا قیوشت و دیکأت یارب هک درک یم روصت وا ,دیدوب هدرک باختنا ار هنارمآ

 .دیا هدز

 هدننک قیوشت و هنارمآ داضتم و هناگود لاکشا نیب امش هک تسا مهم رایسب ع وضوم نیا

 نآ زا .دیریب راک هپ ییوخب ار اهنآ زا كيره و هدش لئاق توافت رگیدکی هب اهتسد ندش لفق

 زا كيمادک زا یا هژوس هچ یوررب امش هک تسا عوضوم نیا رد باختنا نسح و تریصب هرت مهم
 .دینک هدافتسا اهشور

 مسجت اب داضت و لیاقت رد هدارا تردق

 عوضوم یور رب هک میزادرپب ینیناوق حرش هب رصتخم تروص هب هک تسا مزال اجنیا رد
 یارب هثوک لیما رتکد هک ميزادرپیم یلاثم رکذ هب زاغآ رد .دننک یم تموکح سفن هب نیقلت



 مود سرد
۳ 

 ي ت ي ي یی

 و رتمیتناس لهچ ضرع هب یبوچ راولا كی رگا .تسا هدرک هدافتسا اهنآ زا بلاطم نیا فیصوت

 و تفر نآ یوررب راب دنچ هک دنهاوخب امش زا و دنهد رارق نیمز یوررب ار رتم شش اي جنپ لوط

 رب امش رگا یتح نایرج نیا رد .دییامیپ یم ار بوچ نیا لوط راب دنچ یتحارب امش .دینک دمآ
 روصت یلو .دینک یمن طوقس نیمز هب زگره .دینک ظفح ار ناتدوخ لداعت مه ناتیاهاپزا یکی یور
 زا هک هتفرگ رارق هقبط هد نامتخاس ود ماب نیب بوچ نیا ای و هدش هتخاس یلپراولا نیا زا هک دینک

 .دینک هدهاشم .دنیآ یم رظن هب رت كچوک یلیخ هک ار اهناسنا و اهلیبموتا دیناوت یم امش الاب نآ
 ؟دینک روبع بوچ نیا یورزا -راب كی یتح راب دنچ دینک یم تأرج مه طیارش نیا رد امش ایآ

 ریسم نیا رد دیناوتب امش هک دراد دوجو لامتحا ردقچ .دینک روبع بوچ نیا زا امش رگا ضرف هب

 ای مک یلیخ لامتحا نیا املسم ؟دینکن طوقس نیمز هب و هدرک ظفح ار دوخ لداعت الماک
 ,شیوخ یلغش هقباس یور هکنیا ای و دیشاب كريس نامرهق كي امش هکنآ رگم .تسا زیچان
 امش هک تسا طیارش نیا رد اهنت .دیشاب هدرک نیرمت اهراک نیا ماجنا هنیمز رد

 .دیسرت یمن
 لداعت ات دینک یم هدارا رتشیب امش .دیشاب هتشاد ندنام هدنز یوزرآ رتشیب امش هک ردق ره

 رتشیب نیمز هب طوقس هنیمز رد امش سرت بیترت نیا هب و دینک ظفح كيراب لب نیا یور رب ار دوخ

 نییاب هب الاب نیا زا طوقس اب هک دینک یم مسجت ناتنهذ رد امش طیارش نیا رد .دوش یم رتشیب و

 هک دوش یم ثعاب نداتفا مسجت و روصت ؟دشاب یم امش راظتنا رد تخس و عیجف گرم كي هنوگچ

 ربعم نیا زا تحارروبع یارب امش هدارا و دیتفیب نییاپ هب .دیورب ییاوه لپ نیا طسو هب امش رگا
 نیا .دریگبرد یضراعت ای یعازن مسجت و هدارا نیب هک ینامز .دنک یمن ادیپ ققحت زگره ییاوه

 .دوش یم زوریپ هشيمه هک تسا مسجت
 نیا زا ناسآ و تحار یلیخ هک دنتسه نازابدنب دننام یدارفا .دش هراشا هک روط نامه

 ؟تسیچ هدیدپ نیا تلع .دننک یمن طوقس مه نیمز هب و دننک یم روبع ییاوه كيراب یاهربعم
 رد هکلب .دنتسین رگیدکی اب لیاقت رد ای و وربور مسجت و هدارا دارفا نیا رد هک تسا نیا نآ لیلد

 نآ زا دنراد هک دننک یمن مسجت زگره اهنآ .دننک یم لمع رایمه و راکمه تروص هب و اتسار كي

 فرگش تردق نیاریانب .دوش یمن هریچ اهنآ دوجو رب یسرت نیاربانب .دننک یم طوقس نییاپ هب الاب

 یاتسار رد یقیفر و تسود تروص هب .دنک لمع نانآ هدارا هيلع و لباقم رد هکنآ یاج هب مسجد

 لیلد نیا هب .دیازفا یم اهنآ سفن هب دامتعا نازیم هب هجیتن ردو هدرک لمع اهنآ لیامت و هتساوخ

 رارق قاتا فک یور رب هک دینز یم مدق یراولا یور رب لماک سفن هب دامتعا اب امش هک تسا
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 ,دیرادن قاتا فک یور رب طوقس زا یمسجت و روصت امش اهنت هن طیارش نیا رد .'دشاب هتفرگ

 طیارش نیا رد نیاربانب .دوش یمن امش هجوتم یرطخ .دتفیب قافتا مه طوقس نیا رگا یتح هکلب
 سفن هب دامتعا ات دوش یم ثعاب نانآ ییاوتمه و یگنهامهو هدوب اتسار كي رد امش هداراو مسجت

 .دنک ادیپ شیازفا امش
 هژاو ای حالطصا زا ًاررکم نم .هیلوا یاهتست رد ارچ هک دیوشیم هجوتم امش الاح

 هتکن نیا هب یتسیابامش .مدرب یم راک هب ار یهباشم یاهزارف ای و مدرک یم هدافتسا لیخت و مسجت
 امش رگا .دراد هدهع هب مسجت ار شقن نیرت مهم سفن هب نیقلت دربراک رد هک دییامرفب هجوت مهم

 مامت رد هکلب ,لوا سرد ود رد اهنت هن .دینک هدافتسا نآ میظع تردق و مسجت زا یتسردب و یبوخب

 .دینک یم هدافتسا نآ زا مزینونپیه اب طبترم یاهنیرمت و بلاطم

 :تسا مکاح ریز هناگراهچ نیناوق نیقلت هزوح ای ناهج رب ۱
 ,دنک زکرمتم یعوضوم ای هدیقع یور رب ار دوخ هجوت مامت یدرف رگا :هدرک ادیپ زکرمت هجوت نوناق ای لوا نوناق
 ۱ .دنک یم ادیپ یعقاو هبنج وا یارب جیردتب عوضوم ای هدیقع نیا

 ماجنا هپ مادقا طیارش نیا دو تسین یراک ماجن هبرداق هک دنک لای یدرف رگا :داضتم رثا نوناق ای مود نوناق

 .دوش یم قفوم رتمک .دنک ششوک رتشیب راک نآ ماجنا رد ردقره .دنکب راک نآ

 نیا .دوش مأوت هزیگنا ای ناجیه ,ساسحا یعوناب قیوشت ای نیقلت كي رگا :ذفان و طلسم رثا نوناق ای موس نوناق
 نهذ رد یرتشیپ ریثأت و هدرک هبلغ دنشاب نهذ رد ًانایحا هک یرگید یاه نیقلت و راکفا مامت رب تلاح نیا رد نیقلت
 .دراذگ یم یاج هب

 .درک تیاده یتهج ره رد ناوت یم ار لیخت و مسجت :نیقلت ریذپریثأت نوناق ای مراهچ نوناق
 دوخ و مزیتونپیه یساسا و یداینب لوصا زا هک نیقلت مهم رایسب نومضم هرابرد رتشیب تاعالطا بسک یارب

 تندیزرپ تورش دراچیر رتکد فیلأت «نیون یلمع مزیتونمیه» باتک ۱۱۰ ات ۹٩ تاحفص هب ,تسا مزیتونپیه
 هعجارم هدش رشتنم و پاچ تاعالطا تاراشتنا طسوت هک اکیرمآ رد مزیتونپیه تاقیقحت یوتیتسنا

 .مجرتم - دییامرفب



 موس سرد

 یتامدقم یریذپنیقلت یاهنومزآ

 (یدعب یاه تمسق)

 هدنورشیپ ندش سکالیر نومزآ
 نودب هدهد یم رارق یمزیتونپیه هسلخ كي رد ار هژوس .دوش ارجا یبوخب رگا نومزآ نیا

 .دشاب هتشاد یهاگآ تقیقح نیا زا وا هکنآ

 ای یلدنص كي رد تحار هک دیهاوخب هژوس زا .تست نیا ماجنا تهج ندش هدامآ یارب

 ای یلدنص یوررب وا رگا .دشکب زارد یباوختخت ای تخت یوررب تشپ هب مارآ ای و دریگب رارق لیم

 یور رب ار شیاهاپ فک و هداد هیکت نآ یتشپ تمسق هب وا هک دینک تقد یتسیاب ,هتسشن یلبم

 تمسق و .دزادنیب رگیدکی یور رب ار شیاهاپ هک دیهدن هزاجا هژوس هب .دشاب هداد رارق نیمز

زیچ همه هک ینامز .دنشاب هدمآرد عطاقتم تروص هب دیابن مه اهاپ یناتحت تمسق ای و اب یالاب
 

 :دیهد همادا تروص نیا هب امش و ددنبب ار شنامشچ هک دیهاوخب وا زا .دوب هدامآ

 .دیریگب دای ار نآ یگداسب دینأوتیم امش و تسا یتحار راک هدنورشیپ ندش سک الیر»

 دینک نانیمطا بسک نآزا یتسیاب امش هک یزیچ نیلوا .دیتشاذگ مه هب ار ناتنامشچ هکنآ زا سپ

 امش كف لصفم هک دیوش نئمطم و دیهدن راشف رگیدمه هب مکحم ار دوخ یاهنادند هک تسا نیا

 یوس زا .دننک یم یزاب ندش سکالیر رد یمهم شقن ولگ و اهکف هیحان .دشاب سکالیر و لش

 یارب .دوش یم دایز رایسب امش یارب تسکش لامتحا .دینکن هجوت مهم هتکن نیا هب امش رگا رگید



 مزیتوئمیه رد ندش داتسا نیو شور شن

 دننام ات دییامن تقد و دینک ادج رگیدکی زا ار ناتیاهکف یمک .بولطم تیعضو رد نتفرگ رارق

 یولگ تالضع طیارش نیا رد .دشاب هتفرگ رارق یتحار و لش تلاح رد امش ناهد ,باوخ نامز

 .دننک یم ادیپ ندش سک الیر یارب یرتهب ناکما و سناش امش

 سکالیر ار امش ندب فلتخم یاهتمسق یا هدنورشیب تروص هب مهاوخ یم نم الاح

 ناکما نیا دنچره .دیونش یم ارم یادص یبوخب و لماک حوضو اب امش اهراک نیا نایرج رد .منک

 هتشاد تهایش رتشیب اوجن كی هب هک دوش فیفخ و هتسهآ ردق نآ نم یادص هاگهگ هک دراد دوجو

 دنچره ,دیراد یهاگآ درذگ یم امش فارطا رد هک یتاقافتا هب تبسن امش تدم نیا مامت رد .دشاب
 .دیشاب هتشادن یهجوت .درذگ یم امش فارطا رد هک هجنآ هب هک دراد دوجو ناکما نیا

 قلح وولگ هیحان هجوتم ار ناتراکفا مامت دیا هتسشن یتحارب اجنآ رد هک روط نامه الاح

 سکالیر و لش امش یولگ تمسق تالضع هک ...دینک مسجت .دینک رکف ...دینکی ناتدوخ
 نیا .دیهد ماجنا - یراشف ای ششوک هنوگره نودب و - مارآ و تحار یلیخ ار راک نیا .دنا هدش

 داضت و تریاغم ندش سکالیر فده اب راشف ای شش هنوگره لامعا هک تسا مهم سب یا هتکن

 .دنک یم رود نامفده زا ار ام و دراد لماک

 .دینک تیاده - ناترس تسوپ ینعی - ناترس یالاب هیحان هب ار ناتدوخ هجوت مامت الاح
 .دوریم نیب زا تعرسب .تسا تمسق نیا تالضعرد هک یضابقنا و شنت هنوگره هک دینک رکف

 امش رس هک دینک یم ساسحا یدوزب و دنوش یم رت لش و لش امش رس تسوپ تالضع جیردتب

 .دینک هجوتم ناتیاهمشچ و یناشیپ تمسق هب ار ناتراکفا الاح .تسا هدش سکالیر و لش الماک
 مامت هک دیهدب هزاجا .دنراد دوجو لاعف لاح نیع رد و فیرظ تالضع زا یهوبنا تمسق نیا رد

 هپ و طیارش نیا رد ...دینک اهر الماک مه ار ناتدوخ .دنوش سکالیر و لش هیحان نیا تالضع
 ای قلح هیحان هب رگید راب الاح ...دیآ یم دیدب اهتمسق نیا رد ندش سکالیر یعیبط یتروص

 هچ ...تسا هدش سکالیر و لش ردقچ تمسق نیا هک دینک یم هدهاشم ...دینک هجوت ناتیولگ

 .دینک سکالیر و تحار ار ناتدوخ الماک ...دیوش سکالیر ...تسا توافتم لبق یتدم اب هزادنا

 نیا هک هتکن نیا رب هجوت اب - ندب فلتخم یاهتمسق هرابرد ندرک رکف اب هداس یلیخ
 یاهتمسق رد دوجوم شنت و یگتسخ مامت دیناوت یم امش - دنوش یم سکالیر و لش اهتمسق

 سکالیر ناوارف تلوهس و تعرس اب بیترت نیا هب .دینک رود اهتمسق نیازا ار ناتندب فلتخم

 ناتیاههتاش و ندرگ مسجت هب الاح .دهد یم ماجنا امش یارب ار یدایز یاهراک هدنورشیپ ندش

 هپ الاح .دنوش اهرو سکالیر الماک امش یاههناش و ندرگ تالضع هک دیهدب هزاجا و دیزادرهب



 ۹ موس سرد

 نآ ینورد یاهمادنا و یرادج تالضع دیراذگب دینک رکف نآ ینورد یاهمادنا و هنیس هسفق
 ...دیشاب هتشاد هجوت ناتزجاح باجح ای مگارفاید هلضع هب الاح ...دنوش سکالیر و مارآ الماک

 هتشاد هجوت نآ ینورد یاهمادنا و مکش هب ...دوش سکالیرو مارآ الماک نهپ هلضع نیا دیراذگب
 تالضع هب ...دنوش سکالیر و مارآ الماک یلخاد یاهمادنا و یرادج تالضع راذگب .دیشاب

 ...دنوش سکالیر و لش اهتمسق نیا مامت راذگب .دینک هجوت ناتنگل یلخاد ءاشحا و یرادج

 لماک ار تمسق نیا تالضع ...دینک رکف ناتیاهنار تالضع هب ...سکالیر سکالیر ...لش لش
 دننام مه تمسق نیا دیراذگب .. .دینک اهرو لش ار ناتیاهوناز لصافم تالضع ...دینک اهرو لش

 ,دیروایب دای هب ار ناتیاهاپ یاهقاس تالضع الاح ...دنوش اهر و لش الماک رگید یاهتمسق

 ینالضع یاهرات مامت ات دیهدب هزاجا .. .دنوش سکالیر و لش الماک مه اهتمسق نیا دیراذگی

 مارآ امش هظحل هب هظحل بیترت نیا هب .. .دنوش سکالیر ًاقیمع .. .دنوش سکالیر و لش ناتدوجر
 «.دیا هدش سکالیر و مارآ الماک نالا امش ...دیوش یم رتمارآ و

 هژوس ره هک دینک یم دروخرب یدهاوش و میالع هب هب رجت یورزا امش دوخ نایرج نیارد

 نیا وا هب ,دینک یم ساسحا رارق یب ار هژوس رگا .دوش یم وربور اهنآ اب ندش مزیتونپیه نامز رد
 ورف هدش عمج شناهد هطوحم رد هک ار یقازب ای و دنک فاص ار شا هنیس هک دیهدب ار ناکما

 زا رقیب ات تحن یی هک تا نآ لیلد دهد یم تک رح ار شیاپ و تسد دایز وا رگا .دربپ

 وحن هب ای و هراب ود یمزیتونهیه هسلخ یاقلا هب طوبرم بلاطم ات دراد زاین نیاربانب .تسا هتفرگن

 زاین نیا هب هک دینک یم ادیپ دروخرب ییاههژوس اب امش تردنب .دنوش حرطم وا یارب یدیدج
 الماک وا هک دیدرک ساسحا امش هک ینامز .دوش رارکت نانآ یارب بلاطم نیا اهراب هک دنراد
 :دیهد همادا بیترت نیا هب .تسا هدش تکرحیب

 هتبلا .دوش یم هدیمان هدنورشیپ ندش سکالیر .دیراد رارق نآ رد نالا امش هک یتیعضو»

 هب دنناوت یم شزومآ و نیرمت نودب هعماج دارفا زا یمک رایسب رایسب هدع .دراد یددعتم لحارم

 هک هچنآ هب الصا هک دوش یم سکالیرو مارآ ردق نآ هژوس دراوم زا یخرب رد .دنسرب لحارم نیا

 حوضواب و یبوخب امش لحارم نیا مامت رد هتبلا .دهدیمن ناشن یهجوت .درذگ یم وا رانک رد
 رایسب ار اهنآ .دینک رکف ناتیاهاپ و اهتسد هب نامز نیا رد رگا .دیونش یم ارم یاهفرح لماک
 و یتخرک ,شمارآ ساسحا نیا زا امش .دینک یم ساسحا ناج یب و سح یب «تخرک «نیگنس
 ندب یاهتمسق مامت هظحل نیا رد عقاو رد .دیرب یم تذل هدش ادیب ناتیاهمادنا رد هک ینیگنس
 یارب هک دنا هدش تخرک و نیگنس امش یاهاپ و اهتسد نانچنآ .تسا هدش تخرک و نیگنس امش



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیوتن شور ۶

 .دیراد زاین یا هداعلا قراخ یورین هب اهنآ ندروآرد تکرح هب

 ...دناهدش هتسخ و نیگنس تدشب مشچ هرک فارطا تالضع هژیوب ءامش نامشچ

 رگیدکی هب دنمورین بسچ كي اب ار اهنآ ییوگ هک دنا هدیبسچ رگیدکی هب نانچنآ امش یاهكلپ

 نیگنس نانچنآ اهكلپ نیا ...دناهدش نیگنس پرس دننام امش یاهكلب ...دنا هدرک لصتم

 هکر حم تالضع ...تسا هدش نکممریغ و لاحم امش یارب رگیدکی زا اهنآ ندرک زاب هک دنا هدش
 امش یارب اهنآ ندروآرد تکرح هب هک دنا هدش لش و تخرک ,نیگنس ردق نآ امش مشچ هرک

 امش .مسرب هس ددع هب نم هک ینامز ...مرامشب هس ات كي زا مهاوخ یم نم ...دوب دهاوخ نکممریغ

 هک ردقره نامز نآرد ...دینک ادج مهزا ار ناتنامشچ كلپ دیناوت یمن رگید هک دینک یم ساسحا

 زاب رگیدکی زا ار ناتنامشچ دیناوت یمن رگید هک دیوش یم هجوتم یتفگش لامک اب .دینک شش
 امش یاهكلی «میوگ یم هک یا هرامش ره اب ...منک یم ندرمش هب عورش نم الاح ...دینک

 رگید هک دینک یم ساسحا مسرب هس ددع هب نم هک ینامز ...دنوش یم رت لش و رت سکالیر

 «.دینک زاب ار ناتنامشچ دیناوت یمن

 میقتسم تروص هب رتشیب و هدش رت هنارمآ امش یادص گنهآ هظحل هب هظحل دعب هب نیا زا

 هک یروط هب .دینک تبحص رت مکحم لاح نیع رد و رتدنت یمک .دیهد یم رارق باطخ دروم ار وا

 نیا رد .دزادرپب یبایشزرا و رکفت هب امش یاهفرح هرابرد ات دشاب هتشادن یتصرف امش هژوس

 :دینک ندرامش هب عورش طیارش
 امش نامشج فارطا تالضع .. .دنا هدیبسچ رگیدکی هب الماک امش یاه كلي ...!كي»

 یاهكلب ...اود .دنا هدش نیگنس و لش «ت تخرک الماک تالضع نیا .. .دنا هدش مارآ و لش الماک

 دیناوت یمن امش . .دنا هدیبسچ رگیدکی هب مکحم و الماک اهنآ .. .دنا هدش نیگنس برس دننام امش

 دیناوتیمن امش ...دینک زاب ار ناتنامشچ دیناوت یمن امش ...دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ

 اهنآ دیناوت یمن امش .. .دنا هدیبسچ رگیدکی هب الماک امش یاهككلپ .. .!هس .دینک زاب ار ناتنامشچ

 ار اهنآ یناوتیمن نیبب ؟نک ناحتما ... دینک زاب ار اهنآ دیناوت یمن امش ...دینک زاب رگیدکی زا ار

 ..دنا دیپسچ رگیدکی هب ًلماک امش یاهكلپ ..دنا هدیبسچ مههب اهنآ ؟ینک زاب رگیدکی زا

 سکالیر الماک ار تدوخ .. .نک فقوتمار ششوک و یعس رگید الاح .. .دنا هدیبسچ مههبًادیدش

 «.نک

 یفاک تدم نیمه .دزادرپب ییامزآروز هب هیناث دنچ زا رتشیب ديب هک دیهدن ار ناکما نیا وا هب

 رد .دیزادرپب تبحص هب یو اب یهاتوک تدم یارب .داتسیا زاب ییامزآروز زا هکنآ زا سپ .تسا



 موس سرد

 حالطصا .دورب ورف هدنورشیپ ندش سکالیر زا یرتشیب قمع هب ات دینک ششوک تدم نیا
 نیشناج كي عقاو رد ,هتفرگ رارق ام هدافتسا دروم ثحبم نیا رد هک «هدنورشیپ ندش سکالیر»

 هئارا كينکت» هزادنا هب تسرد شور نیا رگید یوس زا .دور یم رامش هب «مزیتونهیه» هژاو یارب

 .تسا دیفم و رثوم مزیتونپیه داجیا یارب «یظفل تانیقلت

 مادقا مزیتونهیه داجیا هب هدنورشیپ ندش سک الیر قیرط زا امش هک یطیارش رد .عقاو رد

 اب امش هکنآ رگم درادن یهاگآ هتفرگ رارق یمزیتونپیه هسلخ رد هکنیا زا هشيمه هژوس .دینکیم

 یتح ؛یریذپ مزیتونهیه تست نیا اب .دینک یضار ای راداو تقیقح نیا لوبق هب ار وا لیلد و رارصا

 هب هک دوش یم یضار نیا هب لقاال ,تسا هدش مزیتونپیه هک دوشن هجوتم ای دنکن لوبق هژوس رگا
 .تسا هدست كداب: مدت وته هلع قلب

 ره ای) جنپ ات دیهاوخ یم هک دییوگب وا هب دیناوت یم هداس یلیخ امش «وا ندرک رادیب یارب
 و هدرک زاب ار شنامشچ وا .رظن دروم ددع هب ندیسرزا سپ تروص نآرد .دیرامشب (رگید هرامش

 رد .دریگ یم تروص یگداس نیمه هب راک نیا .دوش یم جراخ هدنورشیپ ندش سکالیر تیعضو زا

 .دشاب هدش مزیتونییه هک دوش یمن عناق نیا هب هژوس مه زونه دراوم نیا رتشیب

 یریذپ مزیتونپیه یاهتست زا مهم یریگ هجیتن كي
 امش ,تشاذگ رس تشپ ار هدش نایب یریذپمزیتونپیه یاهتست هژوس هکنآ زا سپ

 .دیباي تسد یمهم یاهیریگ هجیتن هب دیناوت یم

 عون و اهتسد ندروآ نییاپ و ندرب الاب شیامزآ .لودناپ یاهتست هک یا هژوس رگا

 زا دیناوتیم یبوخب امش .دشاب هداد ماجنا یبوخب ار رگیدکی هب اهتسد ندشلفق هناریخم

 ار رگیدکی هب اهتسد ندش لفق تست وا رگا .دیربب هرهب وا درک مزیتونییه یارب هناریخم یاهشور

 وا ندرک مزیتونهیه یارب .دوب قفوم مه رستشپ فرط زا طوقس نومزآ رد و درک لوبق رتهب

 تبثم پاوج یریذب نیقلت یاهتست مامت هب وا رگا .دینک هدافتسا هنارمآ یاهكينکت زا دیناوت یم

 هسلخ یاقلا یاهكينكت مامت اب یو و هدوب توافت یب وا یارب شور باختنا طیارش نیا رد .داد

 یاهیگژیو اي صاوخ دجاو هدنورشیپ ندش سکالیر تست .دوش مزیتونپیه دناوت یم یمزیتونهیه

 امش نیاربانب .دجنگ یمن قوف یاهیدنب هقبط رد نیارباتب .دشاب یم - ود ره - هناریخم و هنارمآ
 .دیربب هرهب دیناوت یم اههژوس همه ندرک مزیتونپیه یارب كينكت نیا زا ییوخب



 مراهچ سرد

 یمزیتونپیه یاه هژوس یدنبهقبط و ییاسانش
 هژوس كي یاهیگژیو و تافص

 ریاس و شوه ءاهجازم ,اهتلصخ .تافص زا یرایسب زا امش «یسانش ناور اب ییانشآ اب

 رارق هدافتسا دروم مزیتونپیه هب دارفا تیساسح ییایشزرا نامز رد اهنآ همه هک - یلماوع

 .دینک یم ادیپ یهاگآ - دنریگ یم

 اهنت .دنتسه ریذپ مزیتونپیه هعماج دارفا مامت هک تش تشاد مالعا ناوتیم یلک روط هب

 یلقع یاههدنامبقع و ناگناوید ,ناکدوک .دنوشیم ینثتسم یلک لصا نیا زا هک ییاههورگ

 .دنروخ یم مشچ هب ییاهانثتسا مه ءانثتسا دراوم نیا رد یتح یلو .دنتسه

 ای راهچ ناکدوک هب دوجو نیا اب یلو .دنتسه لاس شش زا رتمک دارفا .كدوک زا ام روظنم

 رامش هب یبوخ ریذپ مزیتونهیه یاه هژوس .بوخ دشر نتشاد اب هک مینک یم دروخرب یا هلاس جنپ
 رد لالتخا للع هب هک دنراد دوجو مه هلاس هن اي تشه ناکدوک زا یخرب رگید یوسزا .دنور یم

 ۲ .دنیآ یمن رامش هب یریذپ مزیتونپیه یاههژوس .دشر

 دنناوت یمن .دنتسه یناور لالتخا راچد ادیدش هک ینامز رد - ناگناوید - یناور نارامیب

 دنناوت یم .دنتسه ییسن یرایشه تلاحرد هک ییاهنامز رد مه دارفا نیا یلو .دنوش مزیتونپیه

 .دنوش مزینونهیه

 فشار اغ غا نر ادیب ینرفو زیکسا - یناوج نونج هب التبم رامیب كي
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 هژوس كی الماک دناوت یم یرامیب یتامدقم لحارمارد مه درف نیا یلو توش مریتونییه دناوت یمن
 .دشاب هدوب یبوخ یمزیتونپیه

 ,ینامگدب .دنوش یم مزیتونپیه یتخس هب .دنتسه ۱دییوناراب تشرس یاراد هک یدارفا

 یرامیب نیا یاهیگژیو زا نارگید یوس زا نتفرگ رارق تیذا و رازآ تحت مهوت و دامتعا مدع
 .تسا

 دنناوت یم یکیرحت ای كاينام هلحرم رد ,دنراچد ؟ویسرید - كاينام یرامیب هب هک یدارفا

 هب .دنوش مزیتونپیه هک تسا نکمم تردنب یگدرسفا ای ویسرپد هلحرم رد یلو .دنوش مزیتونهیه

 یناور یاهییاسران هکنیا ای و دنتسه یفیعض یلقع یاوق یاراد هک یدارفا یلک لصا كي ناونع
 .دنشاب یم ندرک زکرمت یارب یحور یفاک دشر دقاف دارفا نیا .دنوش مزیتونپیه دنناوت یمن .دنراد

 مزیتونپیه دنناوت یمن .تسا ۷۰ زا رتمک اهنآ (10) یشوه بیرض هک یدارفا رگید ترابع هب
 .كنوس

 دنریذپمزیتونیه دارفا ۰
 زا سپ .دنتسه ریذپ مزیتونپیه هک ار هعماج دارفا زا ۸۸۰ دناوت یم بوخ روزیتونپیه كي

 و یفاضا یاهششوک هب ندش مزیتونهیه یارب هیقب ۸۱۰ .دنک مزیتونپیه هبرجت راب راهچ ات كی
 .دنراد زاین رگید یاهكينکت دربراک

 ناوت یم یددعتم لیالد هدیدپ نیا یارب .دنتسه مزیتونپیه لباقریغ الماک هیقب دصرد ۰

 و روزیتونپیه ییاراک هب نامیا مدع ,هناهاگ ادوخان تمواقم :زا دنترابع اهنآ زا یخرب هک درک رکذ

 .دنرادن دوجو رک ذلا قوف لماوع هکنآ دوجو اب دراوم زا یخرب رد .وا هب تبسن توادع ساسحا ای

 و فشک مزیتونپیه تیهام و تعیبط یبوخب هک ینامز ات .دوش یمن مزیتونپیه هژوس دوجو نیا اب
 هئارا یا هدننک عناق لیلد دارفا نیا رد اهتمواقم نیا شیادیب یارب یبوخب ناوت یمن .دوشن نایب

 هب هزادنا زا شیب شزرا ندوب لئاق اب و هدوب ییایوناراپ تشرس یاراد هک تسا یدرف كيئوناراپ ای دییوناراپ .۱

 تلاح نیا یفارحنا و یقارغا ریسفت هب لیامت و هفرطكي و كشخ تواضق ,نارگید هب دامتعا مدع ,شیوخ

 .مجرتم - دوش یم صخشم

 زورب اب (نونج) یحور دیدش كيرحت میالع پوانت اب ویسرپد كاينام زوکیسپ ای یراودا نونچ یرامیب ۴

 اب .یلقع فیعضت و اهنارحب ررکم زورب «ریذپجالع لوحت :زا دنترابع نآ یاهیگژیو و هدش صخشم یگدرسفا
 .مجرتم - دنک یم ادیپ دویهب نارامیب نیا یمومع لاح یدایز دودح ات یکیرتکلا كوش دربراک
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 سگ

 .داد

 یبوخ یاهروزیتونپیه حالطصا هب هک تسا یناسک هب طوبرم هدش رکذ رامآ و دادعا

 ات ۰ دودح رد اهنت .دنا هتفرگارف ار ندرک مزیتونپیه یگزاتب هک یناسک .دنیآ یم باسح هب

 .دنا هتفرگ رلرق یریذپ مزیتونپیه یاهنومزآ تحت البق هک دننک مزیتونپیه دنناوت یم ار یدارفا زا

 دناوتب هک دسرب یا هلحرم هب دناوت یم .دهد شيازفا ار دوخ هبرجت و تراهم جیردتب درف نیا رگا

 .دنک مزیتونپیه ار اههژوس زا ۸۸۰ لقادح

 سنج و نس
 دنچره .دشابیم اراد ار یریذپ نیقلت نازیم نیرتشیب یگلاس ۸ ات ۷ رد كدوك كي

 كي .دوش یم بوسحم نآ زا یمهم نکر یلو «تسین یریذپ مزیتونهیه اب لداعم ًموزل یریذپ نیقلت

 مولعم .دوش یریگ هزادنا وا هسلخ قمع رگا یلو دوش یم مزیتونپیه یناسآب هلاس ۸ ای ۷ كدوک
 رارق یارب یفاک دادعتسا دنناوت یمن زونه ناکدوک نس نیا رد .تسا یحطس یلیخ هک دوش یم

 .دنشاب هتشاد ار قیمع هسلخ كي رد نتفرگ

 لصاوف رد .دنک یم ادیپ شرتسگ و دشر تعرسب «یحور یاوق یگلاس ۱۴ات ۸ لصاوف رد

 .دنریگ یم رارق یقیمع هسلخ رد مه و دنوش یم مزیتونپیه تعرسب مه دارفا یگلاس ۲۱ ات ۴

 زا جیردتب دعب هب یگلاس ۲۱ زا .تسا ندش مزیتونپیه یارب اهلاس نیرتهب نارود نیا «نیاربانب

 رد درف كي هک تسین ینعم نیا هب قوف هلمج .دوش یم هتساک دارفا یریذپ مزیتونپیه تردق

 بوخ یاههژوس نینس نیا رد هکلب .دشابن یبوخ رایسب یمزیتونپیه هژوس یگلاس ۰

 .تسا یگدنز لبق یاهلاس زا رتمک یمزیتونپیه

 اهمناخ دادعت ,مزیتونپیه یاههژوس نایم رد .تسا مزیتونپیه رد یمهم لماع مه تیسنج
 درم یاهروزیتونپیه دادعت هک دشاب نآ هلأسم نیا للع زا یکی دیاش .تسا نادرم زا رتشیب یلیخ

 نآرد .دنشاب یواسم درم و نز یاهروزیتونییه دادعت رگا هک منک یم روصت نم .تسا رتشیب

 كي هک دیا یم رظن هب .دوش یم یواسم هعماج رد نادرم و نانز یریذپ مزینونپیه تبسن طیارش

 .تسا قداص مه نآ سکع و دنک مزیتونپیه ار نز یاههژوس دناوت یم رتهب درم روزیتونپیه

 یریذپ مزیتونپیه هرابرد عیاش تاهابتشا

 یرثا وا یریذپ مزیتونهیه نازیم رد ,دشاب هدوب دنولپ ای و هزبس .دیفس یدرف هک هلأسم نیا
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 یحور تردق روزیتونپیه هن و تسا فیعض هدارا اب یدرف یمزیتونییه بوخ هژوس كی هن .درادن

 تردق اب یروزیتونپیه لباقم رد ار دایز یحور تردق اب یا هژوس رگا .دراد یا هداعلا قراخ

 یبوخب یمزیتونپیه هسلخ .دنک یراکمه یهاتوک تدم یارب هژوس رگا .میهد رارق طسوتم یحور

 و یحور یاهتردق هب ,مزیتونپیه هسلج كي رد تیقفوم یارب هک تسا نآ تقیقح .دریگ یم تروص

 یتسیاب هژوس عقاو رد .تسه زاین روزیتونهیه یناور یاهورین زا رتشیب یلیخ اههزوس یناور

 اهروزیتونپیه «تردق هناسفا» و روزیتونپیه هن دشاب ییالاو یحور یاهتردق و اهتیفرظ یاراد

 .تسین شیب یمهوت ای بارس

 لغش لماع
 یا هداعلا قراخ تروص هب .دننک یم راک عونت یب و تخاونکی لغاشم رد هک یدارفا

 هک ژاتنوم عیانص هژیوب اههناخراک نارگراک زا یخرب .دوش یم دایز اهنآ یریذپ مزیتونپیه تردق
 تروص هب جیردتب .دنهدیم ماجنا ار یتخاونکی و تباث لامعا و تاکرح راک ماجنا یارب هشیمه

 اهنآ ینهذ تیلاعف طیارش نیا رد دیآ یم رظن هب .دنیآ یم رد یریذپ مزیتونیهه تدشب یاههژوس
 رایسب یمزیتونهیه هسلخ شيادیپ یارب هک دریگ یم رارق یرمتسم و نکاس یاهلکیس ای هرودرد

 تر فا و
 ,دنشاب ونش فرح و ریذپ میلست رایسب یدرف ای یلغش یگدنز رد دنا هدرک تداع هک یدارفا

 نیا یارب وگلا و هنومن نیرتهب نازابرس لاثم یارب .دنوش یم یبوخ یمزیتونپیه یاههژوس

 یاهشیامن ماجنا یارب هنحص یاهروزیتونپیه هک تسا تلع نیمه هب .دنوریم رامش هب عوضوم

 دنا هدرک تداع نازاب رس .دننک یم باختنا ار نازاب رس رتشیب بلطواد دارفا نیب زا یمزیتونهیه

 و میالع ,ءایشا هب تبسن روط نیمه اهنآ .دنهدب دعاسم باوج یظفل تانیقلت هب ,لاوس نودب هک
 .دنراذگ یم مارتحا اهنآ هب راکدوخ یتروصهب و دنا هدش یطرش جرادم

 رایسب یمزیتونپیه یاه هژوس .دنتسه یبهذم تدشب هک یدارفا .هدش رکد لیالد نامه هب

 ناشن بصعت دوخ داقتعا دروم میهافم هب رتشیب هک ییاهنا یبهذم دارفا نیب رد .دنتسه یبوخ

 دنبیاپ اهتنس هب رتقیقد و رتشیب هک ییاهنآ .دنیآ یم رامشهب یرتهب یاههژوس «دنهد یم
 .دنوریم رامشهب هورگ نیا زا دنتسه

 تاقبط وزج و هدش لوغشم راک هب یملع قیقد میلعت و هیحور اب هک ینارگراک و اهنیسنکت

 یخرب و ناسدنهم لاثم یارب .دنتسین یبوخ یمزیتونپیه یاه هژوس .دنیآ یم باسح هب رکفنشور
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 اب و هدوب دنبیاپ یلقع و یفسلف تاجاتنتسا و تالوقعم هب دایز هک رگید یملع یاههتشر زا
 یبوخ یمزیتونپیه یاه هژوس الومعم .دنرگن یم اههدیدپ و لئاسم هب اتراهچ اتود ود هیحور

 هئارا وا هب هک یتانیقلت مامت هب تبسن یتسیاب هژوس ,ندش مزیتونهیه یارب .دنیآ یمن باسح هب
 دروم یملع لیلحت و هیزجت رد بلاطم نیا هچ رگا دهد ناشن ار ضحم لوبق و تعاطا .دوشیم

 زا یتاجرد اب هفسالف و نادنمشناد ندرک مزیتونهیه یارب ام نیاریانب ."دنشابن دییأت و لوبق
 .دنراد فالتخا یمک یلومعم و درادناتسا یاهكينكت زا هدافتسا اب هک میتسه هجاوم لاکشا

 لیلحت و هیزجت هب یمزیتونهیه تانیقلت هب نداد شوگ نامز رد و یصخش یگدنز رد هک یدارفا
 هجاوم یتالکشم اب ندش مزیتونپیه رد الومعم .دنزادرپیم اهنآ ندرک نیگنس و كبس و بلاطم

L3 دنوش یم. 

 تیلم و یمیلقا طیارش
 .دراد ریثأت اهنآ یریذپ مزیتونپیه نازیم رد دارفا تیلم و یمیلقا طیارش

 یرتهب یمزیتونپیه یاههژوس دنا هدرک دشر و هدش دلوتم مرگ قطانم رد هک یدارفا
 كي رد ارارک هک دنا هدرک تداع اهنآ .دنوش سکالیر دنناوت یم رتهب یلیخ دارفا نیا اریز .دنتسه

 .تسا یمزیتونپیه هدیدپ هیهش رایسب هک دنریگب رارق یلش و یتخرک ,یتخل تیعضو و طیارش

 .دنک یم ادیپ شهاک یریذپ مزیتونهیه نازيم .میورب ریسدرس و هلدتعم قطانم فرط هب هک ردقره

 لاثم یارب .دروخ یم مشچ هب مه اهداژن و اهتلم رد یریذپ مزیتونپیه نازیم رد فالتخا

 و اهداژن زا یخرب .دنهدیم لیکشت ار یبوخ یاههژوس اهییایلاتیا و اهییایناهسا ,اهیوسنارف

 ندش مزیتونپیه یارب .دنتسه ناجیهرپ و ساسحارپ ,نایب شوخ .مرگنوخ حالطصا هب هک اهتلم

 اب یداژن ره رد یلو .تسا یلک تواضق كي .دش نایب هک هجنآ .دنهد یم ناشن یرتشیب دادعتسا

 ." میوشیم هجاوم .دنتسه مک ای و طسوتم .دایز رایسب یریذپ مزیتونپیه یاراد هک یدارفا

 و یزکرم یاکیرمآ رد روط نیمه ریبک سونایقا هیشاح یاهروشک و ریازج رد هک یدارفا

 لقع اهکولس و ریس نیا رد .دنک لوبق لیلد و لقع هن قوش و قشع اب ار میلاعت دیاب كلاس ینطاب مولع رد .۳

 .مجرتم - تسین یهار ار شیدنارید

 عونت دوجو نمض ام گرزب روشک رد و تسا هداس یریذپ مزیتونهیه هنیمز رد قیقحت هک تقیقح نیا هب هجوتاب .۴
 یرامآ و یملع تاقیقحت هک تسا هتسیاش نیاربانب .دننک یم یگدنز یددعتم یاهتیلم و ماوقا ءاوه و بآ دیدش

 .مجرتم - دریگب تروص هنیمز نیا رد
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 نیا مهم لیالد زا یکی .دنتسه یبوخ رایسب ریذپ مزیتونپیه یاه هژوس .دننکیم یگدنز یبونج
 نکر عقاو رد و هتشاد یدایز داقتعا ییوداج و ینافرع ثحابم هب دارفا نیا هک تسا نآ هدیدب

 رد هک دروخ یم مشچ هب یتافیرشت ودوو نییآ مسارم رد .دهد یم لیکشت ار اهنآ یگدنز زا یمهم

 دنور یم ورف هسلخ زا یلاکشا هب نآ یط رد دارفا و هتشاد دوجو عونتم یاهتروص هب قطانم نیا

 .دشابیم مزیتونپیه هب هیبش هک
 ساسارب یلو .دنا هتفرگن رارق مزال یاهیسررب تحت یفاک هزادنا هب اهینیچ و اهینپاژ

 نیا رگا صوصخب .دنشاب یبوخ یمزیتونهیه یاههژوس اهنآ هک دیآ یم رظن هب دوجوم دهاوش
 .دنشاب هدوب اهنآ دوخ تیلم و داژن زا هک دریگب تروص ییاهروزیتونپیه طسوت تاقیقحت

 جازم و تیصخش
 رامش هب مزیتونهیه یارب یبوخ رایسب یاه هژوس «دنراد یرنه هیحور و جازم هک یدارفا

 كي یارب اهنیا مامت هک دنتسه یدایز رکفت و مسجت دادعتسا و تردق یاراد دارفا نیا .دنیآ یم

 .دنتسه مزال بوخ یمزیتونپیه هژوس

 هکنآ رگم .دنتسه یبوخ یاههژوس .دنتسه راچد "اهزورون زا یعون هب هک یدارفا

 ار كيتورون رامیب .دشاب هتشاد داضت و ضراعت یراکمه هیحور اب نانآ كيتورون تلصخ و تعیبط

 و هیزجت كي اب رگا .تسا هتفرگ رارق یفنم تانیقلت ریثأت تحت هک دروآ باسح هب یدرف ناوت یم

 تردق یاراد ًامتح درف نیا هک میریگیم هجیتن ,میرگنب قوف ترابع هب یقطنم لیلحت

 .تسا هدش تیاده ریسم نیا هب هک هدوب یدایز یریذب نیقلت

 زا دنترابع .دوشیم عقاو رثوم دارفا یریذپ مزیتونهیه داجیا رد هک یلماوع نیرتمهم
 هتشاد ار تاصاصتخا نیا یدرف رگا .نتفرگ رارق ریثأت تحت نازیم و تیساسح ,مسجت تردق

 ناهج یکشزپ ناور یاهنمجنا یاههیداحتا ریبد تمس اب سیلگنا رصاعم كشزپناور تنجراس مایلیو رتکد .۵

 ریخست یاهحور باتک رد هنیمز نیا رد وا باذج و یملع هیجوت و شرازگ و هدرک ترفاسم قطانم نیا مامت هب

 زا ملق نیمه همجرت اب ناریا رد هباشم یاههقرف اب طابترا رد لصف ود اب باتک نیا یاهتمسق رتشیب هک هدمآ هدش

 .مجرتم  تسا هدش رشتنم و پاچ ریبکریما تاراشتنا یوس

 الاغ رپ زا ته دز رم ي ات وو نسر اپ هک دنشاب یم كبس ًاتبسن یبصع یاهیرامیب زا هورگ كي اهزورو ۶
 ندب عافدو درف لیامت نیب ضراعت زا كيلوبمس یا هناشن نآ شیادیپ و .دوش یم طوب رم یکدوک نارود هب نآ هشير

 .مجرتم ۔ دشابیم



 ۵۵ مراهچ سرد

 یمزیتونپیه هسلخ رد نتفرگرارق یارب هک یلماوع رياس نادقف ای بایغ تروص رد یتح «دشاب

 .دوش یم مزیتونپیه یبوخب .دنمزال



 مجنب سرد

 دعاسمان و دعاسم طیارش و تاریثأت

 دوجو یمزیتونپیه هدیدپ یاقلا لحم رواجم اي و لحم رد تسرد هک طیارش زا یخرب

 زا یضعب هک یلاح رد .دنتسه رثؤم و دیفم یمزیتونپیه هسلخ شيادیپ رد هک دسر یم رظن هب .دنراد

 اب یگزاتب هک یناسک .دنشاب هتشاد ازریخأت ای و عنام شقن هک دنیآ یم رظن هب رگید طیارش
 تسکش ضرعم رد هدوهبب ات دنشاب هتشاد یهاگآ لماوع نیازا یتسیاب «دنا هدش انشآ مزیتونپیه

 اریز .دنهد ناشن ینارگن هنیمز نیا رد یلیخ دیابن هدیزرو و رهام یاهروزیتونهیه .دنریگن رارق

 بسانمان طیارش نیا اب یبوخب دنناوت یم ,دنوش هجاوم ریخأت ای تسکش اب للع نیا هب رگا یتح
 رد راک هزات دارفا یلو .دروآ یمن دیدب نانآ هیحور رد یراوگان رثا ,.تسکش یتح و دننک هلباقم

 اي و هیحور یور رب دناوتیم تیقفوم مدع و تسکش هلسلس كيو دنرتریذپ بیسآ دراوم نیا

 رد درف قیوشت یاتسار رد یزوریپ دننامه یزیچ چیه رگید یوس زا .دراذگب ریثأت نانآ یوگا
 ات راک هزات دارفا هک تسا هتسیاش نیاربانب .درادن ریثأت رتدایز و رتشیب یاهتیقفوم هب ندیسر

 یزوریپ ات دنشوکب مزیتونپیه تاسلج یارب بسانم طیارش نتخاس مهارف رد ,دنناوت یم هک اجنآ

 .دنک ادیپ موادت و رارمتسا اهنآ تیقفوم و

 رون و گنر ریثأت
 زوررد رگا .تسا رت بسانم یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یارب رون مک یاضف كي یلک روط هب

 .دینک یم نیرمت بش رد رگا .دوشب رتمک رون ات دیشکب ار اههدرپ هک تسا مزال ,دینک یم نیرمت
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 هک ییاهگنر مامت .دنزاس رهاظ ار یرتشیب تاریثأت ات دینک هدافتسا یگنر یاهپمال زا تسا رتهب

 و دنراد لایند هب ار از یگتسخ و هدننک كيرحت یراثآ ,دنتسه كيدزن زمرق گنر هب رون فیط رد

 و یجنران ,زمرق یاهگنر زا یتسیاب مزیتونپیه تاسلج رد نیارباتب .دوش یرود اهنآ زا یتسیاب

 .دوش زارتحا - هسلخ یاقلا نامز رد هژیوب - درز

 نوگانوگ یاههحیار ریثأت
 یعامتجا و یلغش تیعقوم ربانب هک ییاهناسنا زا هورگ نآ هک تسا تایهیدب وزج نیا

 یداوم دیابن - دیآ یم شیپ مزیتونپیه رد تلاح نیا و-دنوش كيدزن دایز نارگید هب دنراچان دوخ

 هزادنا نیا هب هکنآ اب هک دنتسه مه رگید طیارش و داوم زا یخرب .دنروخب ریس ای زایپ دننام

 ساوح زونپیه طیارش رد هک اجنآ زا .تسا یرورض و مزال اهنآ هب هجوت یلو .دنتسین صخشم

 تیمها زا روزیتونپیه یارب ترواجم هلأسم ع نیاربانب دوش یم رت ساسح و رت قیقد رایسب هژوس

 یوب هب تبسن یرفنت و تیساسح نانچنآ اههژوس زا یخرب لاثم یارب .تسا رادروخرب یرتشیب

 و هتفرن ورف هسلخ تلاح هب ای هژوس ,دهدب نوتوت یوب روزیتونپیه رگا هک دنهد یم ناشن تایناخد

 اهنت هن امش تسا مزال نیارباتب .دوش یم رادیب باوخ زا ,راگیس دب یوب مامشتسا زا سپ ای

 .دیریگن رارق مه راگیس دود زا ولمم یاه طیحمرد ینالوط تدم یارب هکلب .دیشکن راگیس

 داجیا رد اهلگ زا یضعب رطع ,هتفرگ تروص لاح هب ات هک ییاهشیامزآ زا یخرب ساسارب

 و هدننکتسمرس شقن اهلگ زا یخرب رطع اهیسررب نیا رد .دنرثوم و دیفم یمزیتونپیه هسلخ
 نادرگ باتفآ و تی سای یاهلگ رطع لاثم یارب .دنا هداد ناشن ار یروآ باوخ

 .دنا هدروآ دوجوهب ار یرتشیب ریثأت

 سرتسد رد یددعتم عاونا و لاکشا رد هک وبشوخ داوم و اهبوچ زا یخرب نتخوس المع

 اهدود و اهوب نیا زا دایز امش میرادن تسود ام .دنتسین عوبطم و بسانم فده نیا یارب دنتسه

 زا یخرب .دیروآ یم دوجو هب ار ییوداج اي و هنارحاس وج كي بیترت نیا هب اریز .دینک هدافتسا

 تلاح یارب .یقرش یاهروشک زا هک -دنراد یرگید داوم ای و بوچ ندنازوس رد رارصا هک دارفا

 مه ناشدوخ هک تسا رتهب - دنوش یم رداص ناهج طاقن ریاس هب سلاجم هب نداد یناحور
 .دننک ادیب یگنهامه ناونع نیا اب و هدرک هدافتسا مه "یمآوس ناونع زا و دندنبب رس هب یراتسد

 هلمج زا ینطاب یاهتقیرط ناداتسا یارب رتشیب يب دنه رد هک امنهار ای و داتسا یانعم هب تسا یناونع یمآوس .۱

 .مجرتم - دور یم راک هب اگوی



 ۵۹ مجنپ سرد

 زاوآ و یقیسوم ریثأت

 رب هکلب ءاهناسنا ندب یور رب اهنت هن ار هدننک سکالیر و شخب شمارآ ریثأت كی یقیسوم
 نآ زا ناوت یم یمزیتونهیه هسلخ یاقلا یارب نیاربانب .دراذگ یم یاج هب تاناویح دبلاک یور
 هنیمز تروص هب نآ زا دیناوت یم .دینکیم هدافتسا یقیسوم زا امش هک ینامز .درک هدافتسا
 هلصاف كي زا ای و رواجم قاتا زا اهادص نیا تسا رتهب .دشاب دنلب دیابن نآ یادص .دیریب هدافتسا

 عاونا زا دیناوتیم تلوهس اب و یبوخب امش ,ام رصع رد .دنسرب شوگ هب رگید بسانم
 .دیریب هدافتسا اهتوص طبض

 رارق ازش ی ی ی «یقیسوم زب هوالع

 تخاونکی شزیر یتح ای و راشبآ یادص .یزاگرلوک ,یفقس هکنپ ,مونورتم یاهادص .دنریگب
 مک و دایز یبسانم سناکرف اب هک تاوصا زا یخرب .دنورپ راک هب یبوخب دنناوت یم بآ تارطق

 ءاروام جاوما یراذگ ریثأت هنیمزرد یدایز یاهیسررب .تسا هتفر راک هب فده نیا یارب دنوش یم

 .تسا هدشن رشتنم مومع عالطا یارب اهنآ جیاتن زونه یلو هتفرگ تروص یتوص

 یاتلا نایرج رد رگا .تسا هدش قارغا یدایز هزادنا ات قلطم توکس راثآ هرابرد
 یترپساوح ثعاب ییاهادص نآ نایمرد هک دوش تاعارم یروطهب قلطم توکس مزیتونییه
 هک ییاهادص عاونا هیقب و كيفارت یاهادص الومعم .دشاب هدنزاس و دیفم دناوت یم راک نیا .دنوشن

 یمزیتونهیه باوخ زا یریگشیپ رد یحضاو رثا .دنسریم شوگ هب یگدنز طیحم رد الومعم

 هدرک نایب ار یبلاطم محازم راثآ نیا هرابرد ینیقلت یتروص هب البق روزیتونپیه هکنآ رگم .دنرادن

 شرگن وراتفر .هژوس ات دشاب رثوم روزیتونپیه یور رب رتشیب تسا نکمم اهادصو رس نیا .دشاب
 یادص دناوت یم وا یهاگ .تسا رادروخرب ییالاو تیمها زا عوضوم نیا هب تبسن روزیتونهیه

 نایب نایرج رد .دنک یفرعم یمزیتونپیه هسلخ شیادیپ یارب یبسانم زاسهنیمز ار كيفارت

 یور رب یدب راثآ اهنت هن یطیحم یاهادصورس هک دیوگب هژوس هب دناوت یم روزیتونپیه .تانیقلت

 نیا زا امش نیاربانب .دننک یم لامعا مه ار روآ باوخ راثآ یخرب هکلب ,دنراذگ یمن یاج هب وا
 .دینک یم هدافتسا هدننک كمك ككي ناونع هب دعاسمان طیارش

 هدافتسا یتاقیقحت هژورب كی تروص هب لماع نیا زا ههام ی شش هدودحم كي رد نم دوخ

 رپ رایسب و غولش هقطنم كي رد یرگید و ادص یب و تکاس اهنآ زا یکی هک مراد رتفد ود نم .مدرک
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 ندرک مزیتونپیه یارب لحم ود نیا رد هک داد ناشن نم تادهاشم .تسا هتفرگ رارق ادص و رس

 .درادن دوجو یرادانعم فالتخا

 ندوب ثحار ریثأت

 یمزیتونپیه تلاح كي هب جیردتب ار درف شیاسآرپ و تحار طیارش كي رد نتفرگ رارق

 .دشاب هدوب یدایز لیالد ةّئارا هب زاین عوضوم نیا یارب هک منک یمن لایخ .دنک یم كيدزن
 هتشاد ظفاحم یتشی كي یلدنص نیا تسا رتهب .دشاب هتفرگ رارق یلدنص كي رد هژوس رگا

 رگا .دنریگب رارق نیمز یور رب یتسیاب هژوس یاهاپ .دهدب هیکت نآ هب یتحارب دناوتب وا ات دشاب

 رد دنریگ یم رارق هدافتسا دروم اهنآ یور اهاپ رارقتسا یارب اهزیم ریز رد الومعم هک ییاهبوچ

 هن - دنزادنیب رگیدمه یور رب ار اهاپ دیابن زگره .دوش هدافتسا اهنآ زا تسا رتهب ,دنشاب سرتسد

 رب تحار اهتسد تسا رتهب «دشاب هتشاد هتسد لبم دننام یلدنص رگا .اهاپ قاس نییاپ هن و اهوناز

 درومرد و) اهوناز یوررب ار اهتسد تحار یلیخ دراوم ریاس رد .دنریگ رارق اهتمسق نیا یور

 رارق مکش ای هنیس یور رب عطاقتم تروص هب ار اهتسد دیابن زگره .دنهد یم رارق (نماد اهمناخ

 ای مکش یور رب اهتسد رارقتسا اهنت هن .دنریگب رارق اهوناز ای اهنار یور رب دیاب هشيمه هکلب .داد

 هب زونهیه نایرج رد هکلب .دنوش یم یمزیتونپیه هدیدپ یاقلا عنام دنراد هک ینیگنس تلع هب هنیس

 ییولطمان هدیدپ تروص هب مکش یور رب اهتسد نتفرگ رارق ,یمکش سفنت شیادیپ تلع

 تلاح هب اههرهم نوتس یور رب یکیزیف نایب هب هک داد رارق دیاب یتروص هب ار رس .دیآ یمرد

 فرحنم نیفرط ای ولج تمسق هب رس یمزیتونپیه هسلخ نایرج رد ًارارک .دریگب رارق یلداعتم

 تدشب دناوتیم بقع تمس هب رس نداتفا هک دیشاب هتشاد هجوت دياب امش .دوشیم

 و تعرسب یتسیاب روزیتونپیه .داتفا بقع هب هژوس رس رگا .دشاب هدوب كانرطخ و هدننک تحاران

 .دزاس لیامتم ولج هب اي و لداعت تلاح هب ار نآ یمارآ اب

 و شا هنت رانک رد یتسیاب وا یاهتسد .دشاب هدیباوخ نیمز یور رب تشپ هب هژوس رگا
 رثکادح اب هک دریگب رارق یتیعضو رد یتسیاب وا ندب مه طیارش نیارد .دنریگب رارق نآ اب یزاوم

 .دشاب هارمه ندوب سکالیر

 .دشاب هدیشوپن گنت یلیخ سابل هژوس ,زونپیه نامز رد هک دیشاب هتشاد هجوت دياب

 نایرج رد دناوت یم .دنتسه تحاران وا یاهشفک رگا .دشاب دازآ و لش یتسیاب وا هقي و دنبرمک

 راشف و تسرک یاهدنب تیمها اهمناخ یارب .دنک جراخ شیاهاپ زا ار اهنآ هسلخ یاقلا



 ۹ منپ سرد

 .درادن رکذت هب یزاین گنت یاهشفک

 یمسج لماوع ریثأت
 .دشاب هتفرگ رارق یمسج دعاسمان طیارش رد ای و دشاب هتشاد درد یللع هب یدرف رگا

 نیا و دشاب هتشاد بت وا رگا .دننک یم یریگولج زونهیه تلاح شیادیپ زا طیارش نیا الومعم

 زا مه طیارش نیا .دشاب هدرک قرع ًادیدش رگا ای و دشاب دایز هزادنا هچ ات هک تسین مهم
 ناشیاهاپ و اهتسد رد یدرس ساسحا دارفا زا یخرب .دنیامنیم یریگولج زونهیه شیادیپ

 .دندرگ فرطرب و حیحصت یتسیاب مه اهتیعضو نیا .مزیتونپیه هب عورش زا شیپ .دننکیم

 مکحم یتسیاب «دنراچد اهتسد رد درس قرع ساسحا اب هارمه اهاب و اهتسد یدرس هب هک یناسک

 تعرسب ار ناشیاهاپ و اهتسد قاتا فارطا رد یمک و دننک كاپ یذغاک لامتسد اب ار ناشیاهتسد

 .دوش رارقرب اهنآ یاهمادنا رد نوخ شدرگ ات دنهد تکرح
 هب اهنآ ات دنک یم لمع كرحم كي تروص هب دارفا زا یضعب رد دیدش درد دوجو تردنب

 یاهدرد زا دارفا هک هداتفا قافتا یددعتم دراوم .دنشاب مزیتونپیه هلمج زا یا هراچ نتفای لابند

 دراوم نیا .دننک هدافتسا یمزیتونپیه هسلخ هب ندیسر یارب یا هنیمز ای همدقم ناونع هب دیدش

 .تسا ءانثتسا كي ,دشاب نوناق اي لصا كي هکنآ زا رتشیب

 رد .دریگب رارق یمزیتونپیه هسلخ رد دناوت یم یتخس هب ,دشاب هتسخ تدشب یدرف رگا

 هدسرب یمزیتونهیه هسلخ هب یدرف هکنآ زا رتشیب دیدش یگتسخ و یمسج دیدش شیاسرف طیارش

 «دشاب رتکیدزن یداع و یعیبط طیارش هب یدرف ردقره .دورب ورف یعیبط باوخ هب تسا نکمم

 .دوش دراو یمزیتونپیه هسلخ هب هک دراد دوجو یرتشیب لامتحا

 زکرمت تردق یتسم .دوش زونپیه دناوت یمن الصا .دشاب هدیشون یلکلا هباشون یدرف رگا
 زونهیه شیادیپ عنام مه هدننک مارآ یاهصرق هلمج زا اهوراد عاونا .درب یم نیب زا ار ناسنا

 زا .دنک دولآ هم و هریت ار ناسنا یناور یاضف دناوتب هک یلماع ره لصا كي ناونع هب .دنوش یم

 یوراد یزیچان رادقمروزیتونپیه رگا دراوم زا یخرب رد .دنک یم یریگولج مه مزیتونپیه شیادیپ
 ای داجیا رد دناوت یم ینیقلت ریثأت یور .دهدب هژوس هب نیغورد یوراد ای وبسالپ ناونع هب رثا مک

 عقاو رثوم- ییوراد رثا هن - نیقلت طیارش نیارد هک تسا حضاو .دوش عقاو رثوم زونهیه عیرست

 هب یمزیتونپیه هسلخ شيادیپ رد اهشخب شمارآ هلمج زا اهوراد لصا كي ناونع هب .تسا هدش

 ۱ .دننک یم لالتخا داجیا یفلتخم تاجرد
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 تاناجیه ریثأت
 نیا «مینک قیوشت و كيرحت ندش مزیتونپیه هب تبسن ار یدرف تاساسحا و فطاوع رگا

 دیفم و رثؤم اتسار نیا رد هک یلماوع نیرت مهم زا یکی .دنک یم عیرست ار زونپیه شیادیپ لماع

 زا یرایسب رد .دشابیم انشآ مک هژوس كي لب اقم رد رگید هژوس كي ندرک مزیتونپیه .دوش یم عقاو

 .تسا هدرک هعجارم اهنآ هب یگزاتب هک یا هژوس ات دنهدیم یبیترت مزیتونهیه شزومآ تاسسوم

 هب مهم ع وضوم نیازا ًاصوصخم هنحص یاهروزیتونهیه .دشاب یرگید درف ندرک مزیتونپیه دهاش

 هژوس نیرتهب هک دنرب یم راک هب ار ششوک تیاهن هشيمه اهنآ .دننک یم هدافتسا یتروص نیرتهب

 تیقفوم هب هژوس نیلوا یور رب اهنآ هک ینامز .دننک عورش وا اب ار مزیتونپیه نیلوا و باختنا ار

 شقن هسلخ شیادیپ رد هک دنروآ یم دوجو هب ار ندش مزیتونهیه یارب راظتنا راضح هیقب رد دنسرب

 .دوش هجاوم تسکش اب دوخ ششوک نیلوا رد وا رگا رگید یوس زا .دنک یم یزاب یمهم رایسب

 هدیدپ ریثأت دناوتب هک تسا لکشم وا یارب ًادعب ریز .دوشیم وربور تسکش اب همانرب هعومجم

 .دربب نیب زا .هدروآ دوجوهب هک ار یعوبطمان

 دناوت یم .دیدج درف كي اب ندرک تبحص یهاتوک تدم زا سپ یا هب رجت اب روزیتونپیه ره

 دربراک دراوم نیا رد .دزادرپب تواضق هب وا یریذپمزیتونپیه نازیم درومرد یدایز هزادنا ات

 تست هژوس ربارب رد تسکش زا یدایز نازیم ات و هدرک یزاب ار یمهم شقن یریذپ مزیتونهیه

 .دهاک یم هدشن
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 مسس سرد

 اهنآ زا بانتجا یاههار و مزیتونپیه تارطخ

 (یلصا رطخ هس)

 دنراد رارق امش یور ارف رد هک یتارطخ زا یتسیاب ,دینک مزیتونهیه ار یدرف هکنآ زا شیپ

 هب یرارطضا طیارش رد و هدومن ار مزال یاهینیب شیپ دیناوت یم امش بیترت نیا هب .دیشاب هاگآ

 .دیباتشي دوخ هژوس یرای

 طیارش نیا رد .دشاب طلسم مزیتونپیه یلمع و یروئت یاههینج رب یبوخب روزیتونپیه رگا

 مینک مالعا هباشم یتروص هب میناوت یم ام .دنک یم ادیپ لیلقت نکمم لقادح هب مزیتونهیه تارطخ
 لقادح هب یگدننار زا لضاح تارطخ .دننک تاعارم ار ینمیا تاکن مامت ناگدننار رگا هک

 هاگ مه اذغ ندروخ دننام یگدنز لئاسم نیرتیداع رگید یوس زا .دنک یم ادیپ شهاک نکمم

 رطاخ هب رگا .دریگب رارق گرم هناتسآ رد یدرف ,ولگ رد همقل ندرک ریگ اب و دشاب رطخرپ دناوت یم
 بانتجا هیذغت ای یگدننار زا ناهد رد همقل ندرک ریگ ای یگدننار یلامتحا تارطخ زا زارتحا
 ار یدرف یفاک تاعالطا نودب یدرف رگا رگید فرط زا .مياهدادن ماجنا یتسرد راک ,مینک

 .دوش وربور یتارطخ اب هکدراد دوجو لامتحا نیا .دنک مزینونپیه

 ندرک مزیتونپیه لمع دوخ .دراد دوجو مزیتونهیه هنیمز رد هک یرطخ نیرت مهم و نیلرا

 و تقد اب یتسیاب ,یعامتجا طباور ریاس دننام و تسا یدرف نیب طابترا كي مزیتونهیه .تسا

 .دریگب تروص یدایز تفارظ
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 .تسا هدروخ مزیتونپیه یامیس رب یماندب و گنن غاد ناهج طاقن مامت رد هک اجنآ زا

 رد هک دنک تیاکش هاگداد هب «هدش مزیتونپیه یدرم طسوت هک ینز هک دراد دوجو ناکما نیا هشیمه

CaSیا ی  GEو  

 نیا .دشاب نیرفآ هلأسم و كان رطخ تروص نیمه هب دناوت یم هک یرگید لکش لکش .دزاس حرطم

 هک دوش رارقرب یدیدش یفطاع هطبار كي ي هدش مزیتونپیه نز و روزیتونپیه درم نیب هک تسا ناکما

 یامیس ام ناگدنناوخ رتشیب یارب سنارف سنارت یانشآ مان اب هدش هتخانش یناور هدیدپ نیا

 ,هاشزپ ره نیب هک دراد دوجو ناکما نيا ,مزیتونپیه هطیح و نادیم زا جراخ .دراد ییانشآ
 یملع حالطصا رد و دیآ دیدپ سنارف سنارت هدی دب نیا شرامیپ اب سانش ناور و كشزپنادند

 ادیپ ار یفطاع هطبار نیا دوخ كشزپ هب تبسن تسا نکمم لاسنالک ای دنملاس ناگزیشود رتشیب
 مناخ كی یفارحنا ای ہانگ چیه نودب هک دراد دوجو رطخ نیا مزیتونپمه رثارب رگید یوس زا .دننک
 عون نیا .تسا هتفرگ رارق یسنج زواجت دروم روزیتونپیه طسوت هک دشاب هدش مهوت نیا راجد

 هب راک و هدش حرطم مه یشوهیب ناصصختم هب تبسن اهمناخ زا یخرب یوس زا اررکمیواغف

 .دنوش حرطم هک دراد ناکما رتشیب مزیتونپیه زا سپ یواعد عون نیا .تسا هدش هدیشک هاگداد

 رارق هجوت دروم یتسیاب ناکشزپنادند و ناکشزپ هشیمه هک یاهداس یاهراک زا یکی

 كيدزن ناگتسب زا یکی هشيمه دیاب .دننک یم مزیتونهیه ار نز كي هک ینامز ره هک تسا نیا .دنهد

 رخ ا کی اد نارا راس در هرم مه ی عروق لرد رایی
 كی ناونع هب یلو .دیآ یم رظن هب دئاز یراک مکحم نیا كاشزینادندرگیدناراکمه ای بطم یشنم

 .درک تاعارم ار نآ هشیمه دیاب لصا

 سرت نيا «دوشیم ا مزیتونهیه گرزب رطخ ناونع هب ابلاغ هک یرگید عوضوم
 هچ .درک كرت ار هنحص ای و دش رامیب یناهگان تروص هب روزیتونپیه رگا هک تسا مهوت ای تسردان

 رد دیاب و درادن یرطخ نیرتمک تیعضو نیا ؟تسا روصتم هدش مزیتونپیه هژوس یارب یتارطخ

 رادیب شدوخ وا هکنیا ات داد رارق یتحار طیارش رد تخت ای لبم كی یوررد ار هوس طیارش نیا

 دزاد دوو لابا نیا هک دج ره دریک نم تروم قید دج زا یس ابلاغ نده راد نیا دوش

 روبجم یللع هب یروزیتونپیه رگ! .دنامب یقاب باوخ طیارش رد رتشیب ای تعاس مین تردنب وا هک

 یو زا ای و دیوگب هژوس هب طایتحا یور زا دیاب .دنک كرت ار هنحص هظحل دنچ یارب یتح تسا
 تاو فک عج اب تعاطا تو رفع انا رد اک ی گند دف وا دهن دب نیا را هک دفا
 .دنک رادیب باوخ زا ار هژوس ای و هداد همادا ار همانرب دناوت یم درف نیا طیارش
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 زا یکی .دیزيهرهب هدش مزیتونپیه هژوس رد یساسحا دیدش و عیرس تارییغت داجیا زا
 رد هک دوش یم نیقلت هژوس هب هک دریگ یم ماجنا تروص نیا هب یمزیتونپیه روهشم یاهیراکنیریش
 هلصافالب .دنادنخ یم ار وا تدشب همانرب نیا و تسا نویزیولت زا یدمک ملیف كي هدهاشم لاح
 هایس لاح هب هک دنهاوخ یم یو زا و هدرک بلج رایهودنا نایرج ای یدژارت كی هب ار وا هجوت
 رب یراوگان یاهدمایپ دناوت یم یفطاع عیرس و دیدش رییغت و لوحت نیا .دنک هیرگ ناگدیدمتس
 شیدناتبقاع ناسنا هک دنک یم مکح میلس لقع .دروایب دوجوهب هژوس یبصع متسیس یور
 ۱ .دنک بانتجا راک نیازا

 تروص یگتسهآب و یجیردت یتسیاب هدیدپ نیا ,یسملاتاک داجیا هب زاین تروص رد
 ,دیهد رارق یسملاتاک طیارش رد ار رفن كی دبلاک دیهاوخب نکشپ كي ندز اب امش رگا .دریگب
 یکی هک دروایب دوجو هب ار ینوگانوگ تامدص دناوت یم ینالضع یاهرات دیدش و یناهگان ضابقنا
 رد هک یلمع ره دیشاب هتشاد رطاخ هب هشيمه .دشاب یم ینالضع یاهرات زا یخرب یگراپ اهنآ زا
 .دشاب هارمه یتارطاخم اب دناوت یم مه مزیتونپیه تلاح رد ,تسا كانرطخ یداع طیارش

 هژوس یمزیتونپیه هسلخ طیارش رد هک دننک یم رواب دارفا زا یمیظع هورگ مه زونه
 و ظوفحم از تحارج ای و مرگ رایسب درس تدشب ماسجا اب دروخرب ضراوع و بیسآ زا دناوت یم
 زا .تسا نکمم ندوب سح یب تلع هب .تسا لطاب و تسردان هدیقع نیا .دنامب یقاب نوصم
 دنجره .دنکن یتیاکش و دهد رارق هلعش یور رب ار شتسد وا هک دیهاوخب هدش مزیتونپیه هژوس

 رد .دش دهاوخ یگتخوس راچد وا تسوپ املسم یلو .دهد ماجنا ار راک نیا تسا نکمم درف نیا
 ار خیس ای نزوس ناوتب تسا نکمم .هدمآ دیدب تسد رد یسح یب ,هسلخ تلاح رد هک یطیارش

 یاهتنوفع شیادیپ هنیمز رد یتینوصم هنوگچیه لمع نیا یلو داد روبع هژوس هنوگ ای تسوپ زا
 هدیدب شیامن زا یمیدق لکش كي .دروآ یمن دوجوهب زدیا یرامیب ای و ناقری «زازک «یتسوپ
 هدش هداد رارق یلدنص ود نیب هدش ینالضع دامجنا راچد هک هژوس دبلاک نآ یط رد هک یسبلاتاک

 رتشیب دنچره .دوش عقاو كانرطخ دناوت یم تدشب .دنهدیم رارق نآ یور رب مه یاهنزو و

 یقتف ای فعض رگا یلو .دننک لمحت ار یراکنیریش نیا دنناوت یم یبوخب یمزیتونهیه یاه هزوس
 .دوب دهاوخ نیرفآرطخ رایسب لمع نیا .دشاب مکش رادج ای و یتشپ یاههرهم نامتخاس رد

 تلع هب .دزودب مشچ باتفآ هب یتدم یارب یدرف رگا هک دیوگ یم ام هب یمومع تاعالطا

 ای و فراعتم یرادیب رد نایرج نیا هک دنک یمن یقرف .دوش یم یروک راچد مشچ هت یگتخوس
 یاههنزو تسا نکمم هژوس زونپیه طیارش رد دنچره .دتفیب قافتا یمزیتونپیه هسلخ طیارش
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 .دشاب نکممریغ وا یارب اهراک نیا ماجنا یرادیب تلاحرد هک دروآرد تکرح هب ار یک راپ

 هب تسا نکمم .دراد دوجو وا یاهنودنات و تالضع ندیسر بیسآ ناکما طیارش نیا رد یلو

 یلو .دروخب ار یکاروخریغ داوم ریاسای و هدرخ هشيش هژوس هسلخ طیارش رد فلتخم للع

 مزیتونپیه درف هک میشاب هتشاد دای هب هشيمه .دنامیم یقاب دارفا نیا یارب رطخ لامتحا هشیمه

 یارب یداع طیارش رد هک ییاهراک مامت نیاربانب .تساهناسنا رياس دننام یناسنا زونه هدش

 .دشاب زیمآ هرطاخم دناوتیم هسلخ تلاح رد مه وا یارب .تسا كانرطخ نارگید

 یبلق نارامیب

 و یکشزپ لیالد هب هکنآ رگم .دوش مزیتونییه دیابن هدش راچد یبلق یرامیب هب هک یدرف

 مزیتونپیه هک تسین نآ نم روظنم .دریگب تروص یکشزپ زکرم كي رد راک نیا كشزپ كي طسوت

 رد رامیب هک دراد دوجو لامتحا نیا هکلب .تسا كانرطخ ییلق یرامیب و نارامیب یارب هسفتلاب

 ار یبلق هلمح لامتحا رما نیا و دوش وربور یا هداعلاقوف ناجیه ای كوش اب هسلخ نایرج

 روزینونییه و مزیتونهیه باسح هب هدمآ شیپ هثداح طیارش نیا رد هک تسا حضاو .دهد شيازفا

 یبلق رامیب كي رد هریغ و یرادیب .باوخ زا یطیارش ره رد رگید یوس زا .دوش یم هتشاذگ

 تروص هب .دتفیب قافتا نیا مزیتونپیه نامز رد رگا یلو .تسا لمتحم یبلق هلمح كی شیادیپ

 یکشزپ زکرم كي رد هثداح نیا رگا هک تسا حضاو .دوش یم هتخانش رصقم روزیتونپیه هنالداعان

 لمتحم ای نکمم رامیب تاجن ینف تاناکما دوجواب اهنت هن .دتفیب قافتا كشزپ كي رظنریز و

 .دوب دهاوخ یزگید تروص هب مه هلأسم اب ییاضق دروخرب هکلب .تسا

 یرتسیه هنیمز اب دارفا ای نارامیب
 هدنخ ای هیرگ ًادیدش یکرحم رصتخم اب هک دنتسه یناسک كيرتسیه دارفا لوا هاگن رد

 .دشابن راک رد ینامردو یکشزپ زاین كي رگا .دنهدیم ناشن ار نوگانوگ یاهراوطا و ادا ایو هدرک

 زا یلو .دزاسیمن دراو دارفا نیارب ینایز مزیتونپیه دنچره .دنوش مزیتونهیه دارفا نیا دیابن
 .دنهدیم ماجنا ار عوبطمان و زیمآ قارغا تارهاظت زا یرایسب هسلخ لاح رد دارفا نیا هکاجنآ

 ناونع هب ار اههناشن نیا شیادیپ هک دتفا یم مزینونپیه نافلاخم تسد هب یا هناهب نیاربانب

 .دننک قارغا مزیتونهیه بقاوع درومرد بیترت نیا هب و هدرک یفرعم مزیتونپیه عوبطمان ضراوع

 و هدرک هچاهتسد ار وا تسا نکمم دهاوش نیا .دشاب هبرجت مک روزیتونپیه رگا رگید یوس زا
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 هب دناوتیم لماوع نیا دوخ هک دهدب تسد زا هژوس یور رب ار دوخ لرتنک و سفن هب دامتعا

 یهاگآ هناتسآ ندمآ نییاپای شهاک تلع هب اههناشن نیا .دماجنیب یرتدیدش میالع شیادیب

 هسلخ یاقلا هب امش هک ینامز :درک هیجوت تروص نیا هب ناوت یم ار نایرج نیا .دوش یم رادیدب

 لرتنک و دوش یم فیعض و تسس هژوس رد شیوخ لرتنک ای سفن لرتنک تردق .دیزادرپ یم

 نیا ات هک بسانمان و روجان تارهاظت هئارا تالیامت طیارش نیا رد .دوریم نیب زا وا هناهاگآ

 یاههناشن و میالع عاونا و دنوش یم راکشآ ینشورب ناهگان .دندوب هدش راهم ای بوکرس نامز

 .دندرگ یم رادیدپ کكيرتسيه
 عیرس ندرک رادیب .دوش رادیب باوخزا هژوس یناهگان یتروص هب دیابن زگره دراوم نیا رد

 زورب طیارش رد و شمیالع رب یدعب لرتنک نودب اروا هک دراد ار رطخ نیا طیارش نیا رد هزوس

 ای هرود هک دیزاس مهارف ار ناکما نیا یتسیاب امش طیارش نیا رد .دراذگب یقاب یرامیب دهاوش

 رد .دشاب هدوب تعاس كي ای و تعاس مین تسا نکمم تدم نیا .دسرب نایاب هب یرتسیه هلمح

 و تاملک اب و دشاب هتشاد رمتسم تراظن و لرتنک وا راتفر یور رب دیاب روزیتونپیه تدم نیا

 ًروف نیقلت اب هلمح نیا نامز دنچره .دنک مارآ و تکاس ار وا شخبشمارآ و نیریش تالمج
 ار دارفا نیا دیاب یطیارش رد اهنت .دبای شهاک دناوت یم یدایز دودحات یلو ,دنک یمن ادیپ همتاخ

 ناشدوخ رب حالطصا هب و هتشاذگ رس تشپ ار یرامیب هلمح اههژوس نیا هک درک رادیب باوخ زا

 هنحص هب یگزاتب هک یناسک ای و نایچاشامت ات دینک ششوک دیاب عقوم نیا رد .دنشاب هدش طلسم
 تاماقم ریاس اي و سیلپ ندرک ربخ هب راک انایحا و دننامب یقاب مارآ و درسنوخ دنا هدش دراو

 دوخ هکلب .دنک یمن لصف و لح ار یراک اهنت هن ناهاگآراک و سیلپ روضح عقاوم نیا رد .دشکن

 ار دوجوم دب عضو و هدیدرگ یقلت هداعلا قراخ و یداعریغ عاضوا زا یا هناشن ناونع هب لمع نیا

 هنیمز رد راک هب هک یدارفا زا هورگ نآ هک تسا تقیقح نیا رگنایامن لاثم نیا .دنک یم رتدب

 هب دامتعا زا رگید یوس زا و دنشاب هتشاد طلست دوخ راک رب الماک یتسیاب .دنزادرپ یم مزیتونهیه
 طیارش نیا رد وا هحلسا نیرتیوق سفن هب دامتعا نیا اریز .دنشاب رادروخرب لماک سفن

 .دیآ یم باسح هب

 یمزینونپیه هدیدب یاقلا نایرج رد دراوم زا یرایسب رد كيرتسيه یاه هژوس هناتخبشوخ

 یارب هک دوش یم رهاظ ییاههناشن و میالع بیترت نیا هب .دنوشیم هتخانش یبوخب نآ زا شیپ ای

 هب تاکرح یرس كي ادتبا رد .دوش هابتشا یرگید زیچاب ای و هدش ریبعت ءوس دناوت یمن انشآ درف
 ریسم یهاگ و هتشاد كيمتير ییامن رمتسم تاکرح نیا هک دیآ یم دیدپ رس رد بقع و ولج تمس



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیون شور ۶۸

 و قیمع یاهسفنت اب رس تاکرح نیا یهاگ .تسا یوضیب ای و یا هریاد دارفا نیا رد رس تکرح

 زا یتبا و صاخ عون ,قیمع یاهسفن نیا ماجنا نامز رد و هدیدرگ گنهامه زیمآ قارغا

 ای و دیآ یم دیدپ اهتشگنا هژیوب اهتسد رد یشزرل تردنب .دنوشیم رادیدپ رس رد تاکرح
 زا یخرب نم روظنم اجنیا رد .دننک یم تکرح بقع و ولج هب رمتسم و كيمتير یتروص هب اهوناز

 .دنباییم نایرج كيمتير و رمتسم یتروصهب هک تسا یتاکرح هکلب .تسین هدنکارپ تاکرح
 یاهلمعلا سکع ندش هتخیگنارب و یهاگآ هناتسآ ندمآ نییاب رگنایامن تاکرح نیا

 هک درک یقلت یمیالع ناونع هب ناوت یم ار تاکرح نیا رگید یتروص هب .دنشاب یم هناهاگ ادوخان

 نداد رارق هنیمز رد تانیقلت یتسیاب عقوم نیا رد .دوش دراو یمزیتونپیه هسلخ هب دهآوخ یم هژوس

 «شیوخرب طلست ,شمارآ هب ندیسر یاههنیمز رد نآ یاج هب و درک فقوتم ار هسلخ رد هژوس
 و مارآ تاکرح تسد اب عقوم نیمه رد .درک نیقلت وا هب هریغ و ندیدرگ مارآ .ندش سکالیر

 وا رس دیدش تاکرح زا لاح نیع رد و داد ماجنا وا یاههقیقش و یناشیپ یور ربار یزیمآ تبحم

 یناور شمارآ وا هب و دیدرک مارآ ار وا یمسج تاکرح هکنآ زا سپ .دروآ لمع هب یریگشیپ
 زا یخرب رد .دنک یم لمع یتروص هچ هب دینادب ات دیراذگب دوخ لاح هب ار وا یتدم یارب .دیداد

 نیا رد .تسا تلاح نیا هب لیامت هناشن و هدوبن کایرتسیه هلمح كي هناشن تاکرح نیا دراوم
 .دیهد همادا هسلخ تلاحرد وا ندادرارق یارب دوخ تانیقلت هئارا همادا هب دیناوت یم امش دراوم

 هرابود .دیدرگ نایب هک هچنآ كمک اب .تفرگ تدش وا تاکرح رگیدراب یتدم زا سپ رگا
 وا جیردتب دیناوت یم امش ,دش مارآ الماک وا هک ینامز رد اهنت .دینک مارآ ار هی وس ان دیک نش

 .دینک اهر دوخ لاح هب اهنت ار وا یتدم مه شدعب و هدرک رادیب باوخ زا ار

 .ددرگ رادیدب یکیرتسیه هلمح كی ینیلاب سانش ناور ای و كشزپ ناور كي روضح رد رگا

 وا یرامیب شیادیپ یادیپان تلع ات دزاس یم مهارف ار یبسانم طیارش اریز .تسا یعوبطم هعقاو

 و اهساسحا مامت ات دیهدب ار ناکما نیا رامیب هب امش ات دوشیم مزال یهاگ .دوش صخشم

 یلیخ شلاح هک دنک یم ساسحا وا نایرج نیا زا سپ .دنک دازآ و هیلخت ار شیوخ تاناجیه

 دارفا .تسا كشزپ راک تیحالص رد ینامرد لامعا و تاراکتبا نیا رگا .تسا هدش رتهب

 .دننک یراددوخ لئاسم نیا رد یریگرد زا ًادیکا دیاب كشزپریغ

 تیحالص یب دارفا ینامرد تامادقا

 نیا - نآ تسردان دربراک اب طبترم هکلب مزیتونپیه هب ولعت هن - گرزب یاهرطخ زا یکی



 ۶۹ مشش سرد

 هعجارم یدارفا هب .كشزپ هب هعجارم یاج هب .دنراد زاین ینامرد تامدخ هب هک یدارفا هک تسا

 كانرطخ اهنت هن لمع نیا .دنتسه انشآ مزیتونهیه اب اهنت و هتشادن ار نامرد تیحالص هک دننک
 فادها یارب مزیتونپیه درب راک .دوش رجنم رامیب گرم هب دناوت یم دراوم زا یخرب رد هکلب .تسا

 كشزپ ریغ روزیتونبیه كي .دریگب تروص ینیلاب سانش ناور ای كشزپ طسوت اهنت یتسیاب ینامرد
 ار جلاعم كشزپ تاروتسد زا یخرب دناوت یم دنچره .دنک یا هلخادم ینامرد لئاسم رد درادن قح

 تفرشیپ و داجیا هوحن و یرامیب صیخشت هب رداق كشزپریغ روزیتونپیه هک اجنا زا .دهدب ماجنا

 یرامیب میالع زا یخرب ندرک فرطرب رد ار رامیب دویهب .هناشیدنا هداس نیارب انب تسین نآ

 .دوش یم راتفرگ و ریسا یکانرطخ ماد رد بیترت نیا هب و هتسناد

 تسا ندب رد یداعریغ تیعضو كي دوجو یاههناشن هک یرامیب میالع ندرک فرطرب

 ورا ی یا تند کن وتو ار الرا فا درگ و کاله یاب

 یهاو ديما هب وا ندرک مزیتونپیه .دنک هعجارم كشزپ ناور هب یتسیاب ,تسا یناور یاهیرامیب زا

 و میالع هب یدرف رگا نیاربانب .دنک یم نادنچ دص ود ار وا یاهیراتفرگ دایز لامتحا هب نامرد

 وا ندرک مزیتونپیه زا دیاب كشزپریغ روزیتونپیه .تسا هدش راچد یناور یاهیرامیب یاههناشن

 .دنک بانتجا

 یاهیرامیب نامرد و صیخشت یارب یبسانم رایسب هلیسو دنچره نامز رد ییارقهق ریس

 نامرد هنیمز رد هک دریگب تروص یناسک طسوت اهنت یتسیاب راک نیا یلو ,دشابیم یناور

 سانش ناور و كشزب ناور زا ریغ .دنتسه تیحالص یاراد و رظن بحاص یناور یاهیرامیب

 زا یخرب نامز رد ییارقهق ریس قیرط زا .دنرادن ار ینامرد تیحالص نیا یرگید دارفا ینیلاب

 .دندوب هدش لاعفریغ و راهم یفلتخم لیالد هب الیق هک دنوش یم لاعف و دازآ یناجیه تالالتخا

 یگناوید و نونج شیادیب ثعاب دناوت یم مزیتونپیه هک درادن دوجو یلیلد و دهاش چیه دنچره

 كي ناونع هب اهنت نامزرد ییارقهق ریس هک دوش یم هیصوت .دراد دوجو لامتحا نیا یلو .دوش

 ینامرد ناور یاهراک هب هک دریگ رارق هدافتسا دروم یناسک طسوت اهنت و ددرگ یقلت ینامرد لمع

 .دنراد لاغتشا



 متفه سرد

 مزیتونپیه یسانشناور

 ؟دنوش یم یمزیتونپیه هسلخ شیادیپ ثعاب ییاهزیچ هچ ؟تسیچ مزیتونپیه اعقاو
 ؟تسا مادک مزیتونپیه تاصخشم

 نیا هب ,هدوب زمیج مایلیو ردقیلاع روسفورپ نادرگاش زا یکی هک سیدیس سیروب رتکد

 :دیوگ یم باوج قوف تالاؤس هعومجم هب بیترت

 یعونصم تروص هب هک تسا زغم (یعیبط قوف اي) یعیبطریغ تلاح كي مزیتونپیه»

 «.دوش یم صخشم یقارغا یریذپنیقلت تیصاخ اب اتدمع و هدمآ دیدپ

 رد طلسم و مهم لماع هک میوش یم هجوتم .ميزادرپب قوف بلاطم ریسفت و حرش هب ام رگا

 هب نآ زا سیدیس رتکد هک هچنآ .تسا یریذپ نیقلت و نیقلت مزیتونیه تاصاصتخا و شیادیپ
 دوش یم هدیمان مزیتونپیه هک نایرج نیا هحیت .تسا نیقلت .دنک یم دای یعونصم تروص ناونع

 .دهدیم ناشن روزیتونپیه تانیقلت یارجا و لوبق هب

 و هدناوخات یتروص هب هدیقع كي هک تسانعم نیا هب نیقلت :تسا دقتعم سیدیس رتکد

 و هدش وربور یزیچان رایسب تفلاخم و تمواقم اب نایرج نیا رد و دوش دراو یدرف رکف هب هدزرس



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۷۲

 دیاقع نیا لوبق دهاوش و هتفرگ رارق هژوس لوبق دروم داقتنا و ثحب نودب ًابلاغ هکنیا ای
 .دنک ادیپ رهاظت راکدوخ و كيتاموتا یاهراتفر و لامعا زا یخرب ماجنا تروص هب

 و تحار دورو اب هک اههدیدپ زا یمیظع ورگ :زا تسا ترابع نیقلت نیودلای هدیقع هب
 روبع هاگآ ریمض یفاص زا ریواصت و دیاقع نیا و هدش صخشم هاگآدوخان ریمض هب یناهگان

 نیا اهدعب و دنیآ یمرد ام یرکف نایرج زا یئزج تروصهب دیاقع و ریواصت نیا و ...دننک یمن

 ساسارب هکنيا ای و هدرک لوبق ار اهنآ هژوس اي دعب هب نآ زا و هدش هتفریذپ هژوس یوسزا تانیقلت

 .دنک یم لمع اهنآ
 ییلاطم ندرک صخشم یارب شقیقد موهفم رد نیقلت هژاو مزیتونپیه گنهرف ای نابز رد

 روط نیمه دهد یم رارق هدافتسا دروم یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یارب روزیتونهیه هک دور یم راک هب

 هتفرگ رارق یمزیتونپیه هسلخ رد هژوس هک دهد یم هئارا یطیارش رد وا هب هک یتاروتسد و بلاطم

 و رتهب یریذپ نیقلت زا درف نآرد هک تسا ینهذ تلاح كي مزیتونپیه رگید یوس زا .دشاب

 ار تلاح نیا هسلخ شیادیپ زا لبق هلحرم رد و تسا هدش دنمهرهب یرتبسانم

 .مییوگ یم یریذپ نیقلت ای یریذپ مزیتونپیه

 هاگآدوخان ریمض

 .دراد دوجو یمدآ ریمض رد ازجم نامتخاس ود ای و تسا تمسق ود یاراد ناسنا ریمض

 ریمض و هاگآ ریمض .دراد ریمض ود یناسنا ره مییوگب هک تسا رتهب مهف و نایب رد تلوهس یارب

 رد «میروآرد تکرح هب ار اهنآ هدارا اب میناوت یم ام هک ندب زا ییاهتمسق و اضعا نآ .هاگ ادوخان

 ۱ .دنراد رارق هاگآ ریمض طلست تحت ای و هدودحم

 لامعا و تسا هداتفاراک زا ییوگ و هدش لاعفریغ ام هاگآ ریمض .میباوخ یم ام هک ینامز

 ریمض طسوت ام یاهراتفر و تاک رح هیلک باوخ نامز رد .دنوش یم هرادا هاگ ادوخان ریمض اب ندب

 ریمض طسوت .میتسه اهنآ دهاش باوخ رد هک مه ام یاهایژر .دنوش یم لرتنک و هرادا هاگآدوخان
 رد یلو .دنیآ یم باسح هب هاگآدوخان ریمض یاهتیلاعف زا یئزج و هدش هتخیگنارب هاگآدوخان
 ینمض تروص هب نیاربانب .تسا یسرتسد لباقریغ جراخ زا ام هاگ ادوخان ریمض مه باوخ نامز

 باوخ هب - ودره - هاگادوخان و هاگآ ریمض باوخ نامز رد هک مییوگب مین اوت یم یبیرقت و

 ۱ .دنور یم

 ات هاگا نودام ریمض و هدش لاعفریغ هاگآ ریمض یدایز دودح ات مزیتونپیه طیارش رد



 متفه سرد
 ا ۷۳

 ریمض رایتخا تحت رتشیب ندب .دوش رتشیب هسلخ قمع ردقره .دوش یم لاعف یدایز دودح
 تحت ار یلامعا مامت اهنت هن هاگآ نودام ریمض یمزیتونییه هسلخ رد .دریگ یم رارق هاگآ نودام
 زا یخرب یدودح ات هکلب ,هتشاد طلست اهنآ رب هاگآ ریمض هتشذگ رد هک دروآ یمرد دوخ لرتنک
 ای مونوتا یبصع متسیس لامعا زا یخرب و دریگ یم هدهع هب زین ار هاگادوخان ریمض فیاظو
 یاهوگلا و اهیرامیب زا یخرب هک یللع زا یکی .دوش یم لرتنک و هرادا نآ طسوت یداراریغ
 ای تیصاخ نیمه دنوش یم هجلاعم ینامرد مزیتونییه طسوت طیارش نیا رد بسانمان یراتفر
 .تسا طیارش

 اب هکنآ رگم .دریذپیم .دوشیم هئارا وا هب هک ار یتانیقلت رتشیب یمزیتونپیه هژوس كي
 قیاطت تردق یمدآ نهذ طیارش نیا رد .دشاب ضراعت رد ادیدش وا داقتعا دروم یالاو یاهشزرا

 لیدعت روزیتونپیه تانیقلت اب یدایز دودح ات دناوت یم هژوس ندب لامعا رتشیب و هداد ناشن یدایز
 رگید یوس زا و دنک ادیپ یا هداعلا قوف تذح و تدش دناوت یم هناگجنپ ساوح .دنک ادیپ رییغت ای
 هلمج زا اهکرحم زا یرایسب هب تبسن هژوس هک یروط هب .ددرگ فقوتم یتح ای و فیعض نیقلت اب
 .درک هدهاشم یشوهیب طیارش رد ناوت یم ار نآ دننامه اهنت هک دوش هجوت یب یا هزادنا هب درد

 هک یناسانشراک زا یرایسب .تسا هدشن هتخانش یبوخب زونه مزیتونپیه تیهام و تعیبط

 تیهام هرابرد یزیچ اهنآ ًاقیقد هک دننک یم لوبق یگداسب .دننک یم تیلاعف مزیتونپیه هنیمز رد
 هدیدپ هیجوت و فیصوت رطاخ هب ریخا یاهلاس رد یددعتم یاهیروثت .دننادیمن مزیتونپیه
 مامت رگا .دنیآ یم رظن هب یفاکان و اسران اهنآ همه یلو .تسا هدش هضرع و عادبا یمزیتونهیه

 دوش یم مزینونپیه هراب رد هک یتالاوس مامت هب دنناوت یمن زونه ,میراذگب مه رانک رد مه ار اههیرظن
 .دنیوگب باوج

 رون زا ییاههتشر كيرات یداو نیا رب دنناوتب نارگشهوژپ هدنیآ رد هک میراد ديما ام
 .دنناشفیب





 متشه سرد

 مزینونپیه هدننک داجیا یاه كينکت دربراک

۱ 

 ؟مینک مزیتونپیه ار دارفا هنوگچ

 یاقلا یارب هک دنک شوگ یتانیقلت هب راب نیلوا یارب مزیتونپیه اب انشآان یدرف رگا

 تسا هدننز لوگ و موهفمان تاملک زا یاهعومجم بلاطم نیا وا رظن هب .دنوش یم نایب مزیتونپیه
 بلاطم نیا .مزیتونپیه هب انشآ درف كي رظن هب .دنسرب هاوخلد هجیتن هب اهنآ دسر یم رظن هب دیعب هک

 رظن هب .دنماجنا یم هاوخلد هجیتن هب ًامتح هک دنتسه هدش یزیرحرط یتسردب میهافم هلسلس كي
 مان اب نآ زا ملیام نم هک دراد دوجو یمزیتونهیه هسلخ یاقلا یارو رد یقیقد حرط كي فلوم

 .منک دای «یا هلپهس تامادقا»

 و میالع نایب و حرش هب روزیتونهیه نآ یط رد هک تسا یهیجوت ای یتامدقم ماگ لوا هلپ

 ادیپ دروخرب اهنآ اب یمزیتونهیه هسلخ نایرج رد دعب هقیقد دنچ ات هژوس هک دزادرپ یم ییاههناشن
 هنوگچ .دوش یم سکالیر هنوگچ یو هک دیوگ یم هژوس هب وا ,هدنیآ نامز زا تبحص اب .دنک یم
 رد هرخالاب و ددرگ یم دولآ باوخ و جیگ هنوگچ هرخالاب و دنوش یم نیگنس وا یاهاپ و اهتسد

 هداتفا مه یور رب یو یاهكلپ ماجنارس و دوش یم شرپ راچد وا یاهكلپ یتروص هچ هب تیاهن

 موهفم اهنآ همه زا هک دوشیم نایب یتروص هب تالمج مامت .دوریمورف یقیمع باوخ هب وا و

 نیا اب هک دیآیم دیدب راظتنا نیا هژوس رد نیاربانب .ددرگ یم لصاح «داتفا دهاوخ قافتا»

 نایرج نیا .دوش یم تیاده ریسم نیا رد هژوس یمارآب بیترت نیا هب .ددرگ وربور تانایرج
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 .دماجنیب لوط هب هقیقد جنپ - راهچ ای كي تسا نکمم

 دوخ هژوس هک دوش ادیپ ییاههناشن و میالع زا یخرب هک دنک یم ادیپ همادا ینامز ات نيا و

 ندش گنت میالع نیا زا یکی لاثم یارب .تسا هدرک هدامآ اهنآ كاردا و ساسحا یارب ار

 اهمادنا ندش تخرک و تسس ای ندش سکالیر رگید یاهفرح زا یکی .دشابیم اهمشچ

 .دینک هدامآ مود ماگ یارب ار دوخ امش ات تسا هدش هدامآ طیارش نامز نیا رد .دشاب یم

 وا هب امش هلحرم نیا رد .دیمان «باوخ زا ندرک تبحص» هلحرم ناوت یم ار مود مدق

 عقوم نیا رد .دیوش یم رک ذتم وا هب امش هک دنک یم ساسحا ار ییاهزیچ نونکا مه وا دییوگ یم

 دییوگ یم وا هب .دنا هدش نایب لاح نامز اب اهنآ لاعفا هک ديرب یم راک هب ار یتالمج امش
 دنراد وا یاهمشچ هک دییوگیم وا هب یتدم زا سپ .دنوش یم هتسخ دنراد وا یاهمشچ نونکا

 ینالضع یاههتشر مامت و دوش یم سکالیر دراد وا ندب .دنوش یم هتسب دنراد و دنوش یم نیگنس

 رایسب وا یارب .تسا هدش دولاباوخ و تخرک ,هتسخ الماک وا .دنوش یم تخرک و لش وا

 یقیمع باوخ هب وا و هدش هتسب وا نامشچ یدوزب .درادهگن زاب ار شنامشج هک تسا لکشم

 .دوریمو رف
 ار هلحرم نیا .دوریم رامش هب یمزیتونیپه هسلخ یاقلا زا یساسا تمسق كي مود هلحرم

 هتسب دوخ هب دوخ روط هب هژوس نامشچ رگا .دوش هتسب هژوس نامشچ هک دیهد یم همادا ینامز ات
 نیاربانب .دوش یم یمزیتونپیه هسلخ دراو دراد وا هک تسا نآ رگنایامن و تسا یبوخ هناشن .دش

 .دیرادرب ار موس ماگ امش هک دسریمارف نآ نامز

 وا نامشج رگا .دینک ظفح و لامعا هژوس رب ار دوخ «لرتنک» یتسیاب امش موس ماگ رد

 باوخ رد هژوس نتفرگ رارق رگنایامن و تسامش یارب یبوخ هناشن ,دشاب هدش هتسب دوخ هب دوخ
 هب تسا مود ماگ رهظم و هناشن هک ار مارآ و تخاونکی تانایب امش نیاربانب .تسا یمزیتونپیه

 طلسم هژوس رب هلحرم نیا رد امش .دیزادرپ یم تانیقلت نایب هب رت هنارمآ و رت مکحم و هداهن رانک

 یمزیتونپیه باوخ هب یو هظحل نیا رد هک دیوش رک ذتم وا هب .دیا هدرک لامعا لرتنک وا رب و هدش

 .دنک یم تیعبت امش یاهفرح زا الماک و هتفرورف یقیمع

 یاقلا هناگ هس لحارم ای هلپ هس میناوتیم .مینک هصالخ ار الاب بلاطم میهاوخب رگا

 :مینک هصالخ هنوگ نیا هب ار مزیتونپیه

 آیا سا نه SSE E لوا هلپ
 واک فا ناجا ار انآ یدو هک دوشم
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 نآ یط رد و دیآ یم نايم هب نخس نتفر باوخ هب باب رد هک تسا یا هلحرم :مود هلپ

 لکش هب و لاح نامز لاعفا اب بلاطم نیا و ددرگ یم حرطم نتفر باوخ هب هراب رد یتانیقلت ًاررکم
 .دندنویب یم عوقو هب دنراد لاح نامز رد هک دندرگ یم هضرع یبلاطم

 نیا رد و دیا هتفرگ هدهع هب ار یمزیتونپیه لرتنک امش هک دوش یم لماش ار ینامز :موس هلپ

 لیدبت هنارمآ و میقتسم .دنت ینحل هب ناهگان هژوس ندرک باوخ یارب میالم و مارآ نحل طیارش

 .دوب دهاوخن هباشم و ربارب اوتحم و گنهآ ظاحل زا «هدش یم نایب البق هک یبلاطم اب هک ددرگ یم

 رد یلو دریگ یم رارق هدافتسا دروم مزیتونپیه یاقلا یاهكينکت رتشیب رد وگلا نيا

 .دنوش یم فذح مود و لوا لحارم الومعم عیرس رایسب ای و اسآ قرب یاهمزیتونپیه
 زا مه هژوس ,روزیتونپیه طسوت یمزیتونپیه هسلخ داجیا ای ءاقلا هناگ هس لحارم اب ماگمه

 .دنک یم روبع یا هناگ هس ینهذ لحارم

 روزیتونهیه مالک یور رب ای و هطقن كی یور رب هک دش یم هتساوخ هژوس زا هتشذگ رد

 بوخ رایسب یاههژوس اهنت و تسا هناهاگآ ششوک یعون یانعم هب زکرمت .دنک زکرمت
 عقاو رثوم یعقاوم رد اهنت شور نیا .دنوش مزیتونپیه دنناوت یم طیارش نیا رد یمزیتونپیه

 یارب ششوک نیا یهاتوک تدم زا سپ رگا .دوش هسلخ دراو هظحل دنچ زا سپ هژوس هک دوش یم

 شیادیپ هب نایرج نیا .ددرگ یم یهتنم یداضتم و فلاخم لمعلا سکع هب .دسرن هجیتن هب زکرمت

 تیاهن رد و هدروآ مهارف ار هژوس هجوت و زکرمت حطس طوقس تابجوم هک دماجنایم یگتسخ

 هن زکرمت لماع اههژوس ۷۰ زا رتشیب یارب نیاربانب .ددرگ یم رود زکرمت هطقن زا هژوس هجوت
 .تسا اورا رال هکلب ,هدیاف یب اهنت

 تسا «ندوب لوغشم» تلاح داجیا ای ءاقلا ندرک مزیتونهیه یارب رتهب كينكت ای شور كي

 و حرش هب اجنیا رد ملیام نم هک تسا توافتم دیاقع زا یا هعومجم حالطصا نيا زا نم روظنم هک

 یا هطقن دوخ ليم هب هک دوش یم هتساوخ هژوس زا فده نیا هب ندیسر یارب .مزادرهب اهنآ فیصوت

 یاج هب مه یا هظحل یارب یتح و دنادرگ لوغشم نآ هب ار دوخ هجوت و دنک باختنا فقس رد ار

 ار دوخ هجوت مامت هک دوش یم هتساوخ هژوس زا هکنآ نمض رگید ترابع هب .دوشن هجوتم یرگید

 ششوک نودب و تحار یلیخ هجوت نیا هک دوش یم دیکأت وا هب ًاتمض .دراد لوغشم هطقن نیا هب

 یاشره تفاطو تخم راک كاب تشاد هجر اه هی یدرف هک راک نا اشک لافعا

 :مییوگب دیاب .میهدب ناشن یضایر تروص هب ار ندوب لوغشم حالطصا میهاوخب رگا .دوب دهاوخن

 ششوک یاهنم زکرمتو هجوت عومجم زا تسا ترابع ندوب لوغشم زا سرد نیا رد ام روظنم
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 تالمج اب ار دوخ فده میهاوخب رگا .دراد دوجو مه ششوک رصنع زکر مت رد الومعم هک ندرک
 .مینک هدافتسا ششوک یب زکر مت زارف زا دیاب .مینک نایب یرتهاتوک

 هدامآ ای یهیجوت ماگ اب لداعم و دوش یم دراو نآ ةي هوس هک هتشا یاهلحرم نیلوا نیا

 یلکش هب هژوس هک یلاح نامه رد .دهدیم رارق هجوت دروم ار نآ روزیتونپیه هک تسا ندش

 یو هک دهدیم حرش وا یارب روزیتونپیه .هدرک زکرمت هطقن كي هب ششوک نودب و تحار

 یمزیتونپیه هسلخ هب هکنيا ات دش دهاوخ وربور یتاکاردا و تاساسحا هچ اب هدنیآ تاظحل رد

 زکرمت نیا یلو .هدرک زکرمت هدش صخشم هطقن یور رب هژوس تاظحل نیا رد دنچره .دسرب

 هب یدرف هک دراد یطیارش اب یدایز تهابش عضو نیا لاثم یارب .تسا ششوک نودب الماک
 هجوت هدش نایب میهافم و بلاطم هب درف نیا دنچره .دهدیم شوگ ینارنخس ای قطان نانخس

 نیا هب یهاگ .دشاب یم تمحز و ششوک نودب زکرمت و هجوت نیا یلو .درادیم لوذیم یدایز

 ای هدیقع كي اهنت طیارش نیا رد .ددرگ یم قالطا «ندوب یا هدیا كت» ای و «ندش تباث» تلاح

 نیا هک دشاب یم نتفر باوخ هب رکف نآ و دوش یم بلاغ ای و مکاح هژوس دوجو رب یرکف نایرج

 .دشابیم دوخ هب دوخ و ششوک نودب الماک هدیدب

 باوخ هب» هرابرد ندرک تبحص هب مه روزیتونپیه ,تسا هلحرم نیا رد هژوس هک ینامز

 تفرشیپ اب .دور یم رامش هب یمزیتونپیه هدیدپ یاقلا هلحرم نیرت مهم نامز نیا .دزادرپ یم «نتفر

 یاههشوگ رد ییاهشرپ یتدم زا سپ و هدش نیگنس و هتسخ هژوس یاهكلپ جیردتب نایرج نیا
 هب ار هژوس لرتنک روزیتونپیه نامز نیا رد .دنوش یم هتسب دوخ هب دوخ هرخالاب و هدش ادیپ نآ
 و داتسا طابترا یعون نایرج نیا رب لماک طلست .دوشیم طلسم راک نایرج رب و هتفرگ تسد

 اب هک دروآ یمدیدپ هژوس رد ار یونش فرح اب هارمه و تبحمرپ و یدنزرف و ردپ ,یدرگاش

 .دوشیم دای تلاح نیا زا تروپار حالطصا

 كرد میتخادرپ نآ حرش هب الاب رد هک ار مزیتونهیه هناگ هس لحارم امش هک تسا مزال رایسب

 وا نامشچ هک دییوگب یمزیتونهیه هژوس هب عقوم یب و سردوز تروص هب امش رگا .دیشاب هدرک

 یا» :دیوگ یم شدوخ شیپ هژوس .دوریم باوخ هب وا و هدش هتسب و نیگنس و هتسخ دراد

 هدرکن ساسحا ار بلاطم نیا الا وا هلحرم نیا رد اریز «.تسین یروج نیا الصا اوگغورد

 وا رد ینهذ تلاح كي هکلب .دنک یم درو دریذپ یمن ار تانیقلت نیا وا اهنت هن بیترت نیا هب .تسا

 وا هب ار یبلاطم دیابن زگره امش نیاربانب .دنک در و درط مه ار امش تانیقلت هیقب هک دیآ یم دیدپ
 وا یارب ار تاناکما زا یهوبنا ناتدوخ تانایب رد دیناوتیم امش .دنرادن تقیقح هک دییوگب
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 و هدشن ادیب دهاوش هک ینامز ات یلو .دندنویبیم ع وقو هب یکیدزن هدنیآ رد هک دیزاس حرطم

 هراشا الاب رد هک روط نامه .دینکن تبحص هژوس اب اهنآ عوقو هراب رد دیا هدیدن ار اهنآ زا یخرب

 .دنهدیم ربخ «مزیتونهیه یتامدقم لحارم شیادیپ» زا هک ییاههناشن و میالع زا یخرب دیش

 و یمسج یاهتیلاعف شهاک .مشچ ندش گنت ءالاب كلب نداتفا ,سفنت ندش قیمع :زا دنترابع

 .هریغ و نیفرط زا یکی ای ولج هب نداتفا یارب رس لیامت .توخر تلاح شیادیپ

 وریور اهنآ زا یخرب اب هژوس البق هک دیدرک هراشا ییاههناشن و میالع هب امش هک ینامز
 شدوخ شیپ وا و دیآ یم دیدپ هژوس راکفا رد امش هب تبسن مارتحا و دامتعا سح كي .تسا هدش

 ساسحا نم هک یتروص نامه هب تسرد .هداتفا یتاقافتا هچ هک دنادیم اقآ نيا» :دنک یم رکف

 ار امش یاهفرح هیقب ات دیآ یم دوجو هب یو رد ینهذ لوبق و یگدامآ تلاح كي نیاربانب «مدرک

 .دسرب یمزیتونپیه باوخ هب هژوس ءامش تانیقلت بیقعت رد هکنيا ات دنک لوبق مه

 «صلاخ» یظفل تانیقلت شور

 هئارا هیاپرب اهنت هک تسا یمزیتونپیه هسلخ یاقلا شور كي .دیآ یم ریز رد هک هچنآ
 تراش ا الوش و رک یراق هدافتسا دروم تردنب شور نیا .تسا هدش انب یظفل تانیقلت

 .دروآ یم راب هب یرتشیب هجیتن و ییآراک طیارش نیا رد و دوش یم طولخم تاراکتبا ریاس ایو

 هسلخ یاقلا یاهكينكت زا یرایسب ناینب و هشیر هک تشاد رظنرد ار هتکن نیا دیاب ًانمض
 طلست مزیتونپیه رد دنلیام هک یناسک یارب نیاربانب .دهد یم لیکشت یظفل تانیقلت ار یمزیتونپیه

 و نشور یلیخ دتم نیا رد .دنزومایب یلاع و بوخ یلیخ ار كينکت نیا دیاب .دنشاب هتشاد یدایز

 رگید یوس زا .دروخ یم مشچ هب موس هب مود مدق و مود هب لوا ماگ روطت و لوحت لحارم قیقد

 «ششوک یب زکر مت» ناونع اب البق هک دوش یم دراو یطیارش هب هژوس هنوگچ هک دییامرفب هجوت
 نیا ات دیراد لوذبم ار دوخ تقد و هجوت تیاهن یتسیاب امش .تسا هتفرگ رارق ام هجوت دروم

 هژوس یارب هک یروط هب ,دنريگب تروص سوسحمریغ و یجیردت یتروص هب ماگ هب ماگ تارییغت

 .دنشابن كرد لباق - مزیتونیپه هب طاسمریغ نارظان يتح -
 یلدنص ای لبم كي رد تحار یلیخ هکنیا ای و دیشک زارد تشپ هب هژوس هکنآ زا سپ

 هب دعب و دیریگب رظن رد وا یارب ندرک هاگن ای هجوت یارب ار یاهطقن .تفرگ رارق یتحار
 :دیهد همادا تروص نیا

 ار ناتدوخ هجوت مامت و دیریگب رارق ندوب سکالیر طیارش رد مارآ و تحار یلیخ الاح»
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 ششوک نودب و رمتسم یتروص هب .تسا هدش هتفرگ رظن رد امش یارب هک دینک فوطعم یا هطقن هب
 هب یدایز لاکشا و تمحز امش یارب هطقن نیارب مادم هجوت .دیشاب هطقن نیا هجوتم تمحز و

 هرت لش و لش امش ندب جیردتب .دیا هتخود مشچ هطقن نیارب امش هک روط نامه الاح .درادن هارمه

 سکالیر و لش امش یاهاپ .دنوش یم لش و مارآ امش یاهتسد .دوش یم رت سکالیر و سکالیر

 جیردتب .ددرگ یم رادیدپ امش یاهاپ و اهتسد رد یلش و یتخرک ساسحا كي جیردتب .دندرگ یم

 امش یاهكلب .دنراد هجوت هطقن نآرب نانجمه یلو دندرگ یم نیگنس و هتسخ امش نامشج

 كيدزن مههب و هدرک ینیگنس ساسحا امش هتسخ یاهكلپ جیردتب .دنوش یم هتسخ و نیگنس

 امش هتسخ نامشچ .دنیآ یمرظن هب دولآ باوخ و رت گنت امش یاهمشچ طیارش نیا رد .دنوش یم

 امش یاهاب و اهتسد رد جیردتب .دندرگ یم لیدبت كيراب فاکش كي هب هک دنوش یم گنت ردق نآ

 رتدولآ باوخ و رتهتسخ مه امش دوخ جیردتب .ددرگ یم رادیدپ ینیگنس و یتخرک ساسحا كي

 هتسب دنراد امش هدش نیگنس و هتسخ نامشچ هک دینک یم ساسحا امش طیارش نآرد .دیوش یم

 ینامز هب امش هرخاالاب .دنک ادیپ لیامت نیفرط زا یکی ای و ولج هب تسا نکمم امش رس .دنوش یم

 رد ییاهشرپ تسا نکمم نآ زا لبق .دنوشیم هتسب دوخ هب دوخ امش نامشچ هک دیسریم

 رایسب باوخ كي .دیوش یم دراو یمزیتونپیه باوخ هب امش نامز نیا رد .دوش رادیدب امش نامشچ

 «.قیمع و نیریش رایسب باوخ كي .تحار

 اهراب ,دیریگ یم دای نیرمت اب و هب ر جت بسک نایرج رد هدنیآ رد هک ار هجنا و تانیقلت نیا

 الماک هژوس هک دیشاب نئمطم دیاب .دوش هتشادرب مود ماگ هکنیا زا شیپ .دینک رارکت و رارکت
 المع .دیدوب هداد وا هب هدنیآ رد ار اهنآ شیادیپ ربخ هک ییاههناشن زا یخرب و هدش تکرح یب

 نیاربانب .تسا هدش سکالیر الماک وا هک دیوش یم نئمطم الماک امش نامز نیا رد .دنا هدش رهاظ
 :دیهد همادا تروص نیا هب

 .یمسج لکش هب مه و ینهذ تروص هب مه «دیا هدش سکالیر و مارآ الماک الاح امش»

 اتش یاهتالیا نالا :یوو ورق یتیم نارغ ذب یو بر یا نیک اهر ار دخ الماک

 رتهتسخ و هتسخ هظحل هب هظحل .دناهدش لش و تسس الماک اهنآ .دنا هدش هتسخ و نیگنس

 .مدش رک ذتم امش یارب هک روط نامه .دنوش یم تخرک و نیگنس امش یاهاپ و اهتسد .دنوش یم

 .دیدرگ یم دولآ باوخ و هتسخ جیردتب امش .دندرگ یم رت مظنم و رت قیمع دنراد امش یاهسفنت

 امش ندب مامت .دنک یم ینیگنس ساسحا امش رس .دنا هدش تخرک و هتسخ امش یاهاپ و اهتسد

 صخشمان و وحم جیردتب ,یدوب هدرک زکرمت نآ یوررب هک یاهطقن .تسا هدش تخرک و هتسخ
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 كشا یرادقم یتح تاظحل نیا رد .دنا هدش دولآ پاوخ و هتسخ تدشب امش نامشچ .دوش یم

 اه مشچ ندش هتسب ساسحا نیا .دنوش یم هتسب دنراد امش نامشچ .تسا هدش عمج اهنآ رد مه

 امش تا E یاب ی اه

 ار باوخ هب زاین رتشیب و رتشیب هظحل هب هظحل .دیوش یم رتدولآ باوخ و دولآ باوخ جیردتب
 رد ینیگنس ساسحا اب و دنوش یم تخرک و نیگنس دنراد امش یاهاپ و اهتسد .دینک یم ساسحا

 هک دینک یم ساسحا امش .دوشیم فرحنم نیفرط زا یکی ای و ولج هب دراد امش رس جیردتب هرس
 هشوگ رد ییاهشرپ .دنوش یم هتسب دنراد امش نامشچ .دنوش یم هتسب دنراد امش هتسخ نامشچ

 هتسب دنراد امش نامشچ هک دینکیم ساسحا امش ...تسا هدش رهاظ امش یاهمشچ

 و تحار یلیخ باوخ كي ...ورب یتحار باوخ هب و دنبب ار تنامشچ ...!بوخ یلیخ ...دنوش یم
 « قیمع رایسب رایسب باوخ كي ...قیمع و تحار یلیخ باوخ كي ...نیریش

 تروص هب امش و دریگ یم دوخ هب ار یا هنارمآ و مکحم نحل امش مالک دعب هب هظحل نيا زا

 رگا لحارم نیا رد .دینک یم راکت و رارکت ار رت قیمع و قیمع باوخ تاملک یاهناعطاق و مکحم

 هسلخ كی رد وا دايز لامتحا هب ,دشاب هدش هتسب هژوس نامشج دوخ هب دوخ یتروص هب

 زا قمع نیا هب ای و هتشاد نانیمطا عوضوم نیا زا زگره دیابن امش .ت تسا هتفرگ رارق یمزیتونپیه

 طیارش نیا رد نیاربانب .دینک رت قیمع و قیمع ار هژوس هسلخ یتسیاب هکلب .دینک افتکا هسلخ

 تانیقلت هئارا هب عطاق و مکحم یتروص هب و دینک رت هنارمآ و رت مکحم ار ناتدوخ تبحص نحل

 :دیزادرپب یظفل

 ار امش ملیام نم یلو دیا هتفرگ رارق یمزیتونپیه نیریش هسلخ كي رد امش هظحل نیا رد»
 «مدیسر هد ددع هب هک ینامز .مرامشب هد ددع ات مهاوخ یم نم .مهدب رارق یرت قیمع هسلخ كيرد

 یمزیتونهیه باوخ كي ...قیمع رایسب باوخ كي ...یریگ یم رارق یرنقیمع هسلخ رد امش

 یرت قیمع و قیمع هسلخ هب امش «مرامش یم نم هک یددع ره اب ...نیریش و قیمع یلیخ

 .یریگ یم رارق قیمع رایسب رایسب باوخ كي رد امش .مدیسر هد ددع هب نم هک ینامز ...یوریم

 هب امش ...اود .دیوریم ورف یرت قیمع باوخ هب هظحل هب هظحل امش .. .!كي :مرامش یم نم الاح

 قمع هب زونه امش .. .!جنپ ...اراهچ ...!هس .دیوش یم دراو یمزیتونپیه قیمع هسلخ كي نورد

 ...نک اهر الماک ار تدوخ .. .!تفه ...!شش ...دیوش یم دراو یمزیتونپیه هسلخ زا یرتشیب

 رایسب باوخ كي رد امش الاح !تشه ...یوشب دراو یقیمع رایسب رایسب پاوخ كي هب راذگب
 باوخ كي ...!هن ...!شخب شمارآ و قیمع .تحار رایسب یباوخ ...دیا هتفرگ رارق یقیمع رایسب
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 رایسب باوخ كي ...!هد ...!رت قیمع و رتتحار یلیخ یمزیتونپیه هسلخ كي ...رت قیمع یلیخ

 قیمع و نیریش رایسب یمزیتونپیه باوخ كي رد الاح امش ...نیریش رایسب باوخ كي ...قیمع
 «!دیا هتفرگ رارق

 هژوس الومعم نامز نیا رد .تسا هدیسر نایاب هب مزیتونهیه یاقلا لحارم هظحل نیا رد و
 ؟هن ای هتفرگ رارق یمزیتونپیه باوخ كي رد وا هک میوش نئمطم ات دریگ یم رارق شیامزآ دروم

 هدافتسا اهكلپ ای و اهتسد رد یسیلاتاک شيادیپ یاهنومزآ زا دیناوت یم امش روظنم نیا یارب

 .ميزادرپیم بلاطم نیا حرش هب ام باتک نیا یدعب یاهتمسق رد .دینک

 یفاضا ینیقلت تالمج

 هب ناوت یم ار قوف كينکت هک دیوشیم هجوتم نیرمت و هبرجت بسک نمض رد امش

 یرتشیب تالمج نایب و حرش هب امش هدافتسا یارب .داد هئارا یعونتم الماک یاهنروص
 :دنتسه شخب هجیتن و هدش شیامزآ ,بوخ رایسب هک ميزادرپیم

 رمتسم و تبا یتسیاب امش هاگن نیا ...نک هاگن هحفص نیا هب یرمتسم تروص هب»

 دیدب شزوس ساسحا كي اهنآ رد و هدش عمج امش نامشج رد كشا یرادقم یدوزب ...دشاب

 ناسا و هک نیک ااماک رک لا رد دش مالیات اش تیس امن رش یا یس
 و رود امش زا دراد زیچهمه هک ینک یم ساسحا ...تسا هدما دوجوهب نآ رد ندیباوخ دیدش

 مکاح امش دوجو مامت رپ نتفر باوخ هب هنیمز رد تردقرپ و قیمع ساسحا كي ...دوش یم رترود
 هتسب دنهاوخ یم اهنآ ...یرادهگن زاب ار تنامشچ هک تسا تخس یلیخ امش یارب ...تسا هدش

 امش ندب مامت ...دوش یم رت قیمع و قیمع امش باوخ ,دیهدیم ماجنا هک یسفنت ره اپ ...دنوش

 اونا زا شور ےک هک و اما اف یا دم یارو کک
 ناسون بقع و ولج تمس هب دراد امش ندب طیارش نیا رد ...دیا هدمآرد رو هطوغ و قلعم تروص

 امش ...درادن دوجو ندیباوخ زجب یعوضوم و نومضم امش یرکف یاضف مامت رد ...دنک یم ادیپ

 ادیپ همادا تالمج عون نیا نایب و «دیوشیم دراو یرتقیمع و قیمع باوخ كي هب دیراد
 .دننک یم

 یزاسهدامآ اي یهیجوت بلاطم

 رثارب ای و دنسرت یم هک ییاهنآ هژیوب - ندش مزیتونپیه یارب اههژوس ندرک هدامآ یارب



 ۸۳ متشه سرد

 لیاق نانآ یارب و تسرد تاعالطا هلسلس كي هک تسا مزال - دنا هدش دیدرت و كش راچد لهج

 هک دییوگب وا هب .دوش هتشاذگ ناشرایتخا رد یمزیتونپیه هسلخ تلصخ و تیهام هنیمز رد ,لوبق
 هکلب دوش یمن وا هجوتم یرطخ هنوگچیه .دوش مزیتونپیه یرهام روزیتونپیه طسوت یدرف رگا

 ریثأت مه یتمالس حطس ءاقترا رد و هدوب شخب شمارآ رایسب یتلاح یمزیتونهیه هسلخ سکعرب

 لباق هک دنراد دوجو یمزیتونپیه هسلخ رد یزیگنا لد تالاح و تایفیک رگید یوسزا .دراذگیم

 مزیتونهیه روز هب و شلیم فالخرب یسک زگره هک دییوگب وا هب .دنشاب یم نایب لباقریغ یلو كرد

 اب هک دوش یمن ییاهراک ماجنا هب روبجم هژوس یمزیتونپیه قیمع هسلخ كي رد یتح و دوش یمن
 یبسچلد یاهدمایپ و عفانم هراب رد وا هب .دنشاب لباقت و داضت رد وا ینطاب یاهرواب و تاداقتعا

 ناسنا اهنت هن ندش مزیتونپیه یارب .دراد لابند هب قیمع و لماک ندش سکالیر هک دینک تبحص

 دازآ و اهر ار دوخ ناور و مسج ,ندش مزیتونپیه یارب دیاب هکلب .دشاب دنمقالع و قاتشم یتسیاب

 و دنک ششوک روزیتونهیه ردق ره .دنک تمواقم هناهاگآریغ ای و هناهاگآ یتروص هب وا رگا .دنک

 .دسر یمن یاهجیتن هب .دشکب تمحز

 رد امش رابتعا و ژیتسرپ .دینک بلج دوخ هب ار هژوس دامتعا قیرط نیا زا دیناوتب امش رگا

 دامتعا امش هب دناوت یم وا هک دیتسه یدرف امش دنک یم ساسحا وا و دباییم ینوزف وا شیپ

 زا یرایسب رد .دوش انشآ اههتخانشان اب و هدش مزینونپیهوا ات دیراد قایتشا مه امش و دشاب هتشاد

 اهنآ یلدود و سرت .دنراد مزیتونهیه هب ار كش و دیدرت نازیم نیرتشیب هک یئاههژوس یتح دراوم

 .دیهد رارق یمزیتونپیه هسلخ رد ار نانآ دیناوتیم یبوخب امش و هتفر نیب زا

 ۱ یمزیتونهیه هژوس تیعضو

 :تلاح المع .دنیشنب یلبم ای یلدنص یور رب هکنيا ای و دباوخب تشپ هب دناوت یم هژوس

 هب هک دوش یم حرطم لامتحا نیا رتشیب .دباوخب تشپ هب یدرف رگا اریز .تسا رتهب هتسشن
 یتشپ هب وا تشپ هک دریگب رارق یلدنص یور رب نانچنآ یتسیاب هژوس .دورب ورف یعیبط باوخ

 نیا رد دناوتب وا و هدش یکتم نیمز یور رب یتسیاب وا یاهاپ .دشاب هدش هداد هیکت یلدنص

 مه یور رب ار دوخ یاهاپ وا دیابن زگره .دنک سکالیر ار شیاهنار و اهاپ قاس الماک طیارش
 زا سپ یدرف هک ینامز .دننک ادیپ ار یردبرض ای عطاقتم تیعضو وا یاهاپ هکنیا ای و دزادنیب
 رگا .دوش یم تخرک و نیگنس رایسب وا ندب .دوش یم دراو زونپیه تلاح هب قیمع ندش سک الیر

 زا یکی یوررب وا نزو مکارت دراد لامتحا طیارش نیا رد .دزادنیب رگیدکی یور رب ار شیاهاب وا
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 هنیس یوررب ار شیاهتسد تحارتسا یارب وا دیراذگن .دشاب رابنایز و كانرطخ وا یارب شیاهاپ

 دیاب نایاقآ .دشاب هدوب مارآ و تحار مه اهرظن ریاس زا وا هک دییامرفب تقد .دهدرارق شیاهاپ ایو

 سفنت هسلخ نامز رد یمزیتونهیه یاههژوس زا یرایسب .دننک لش یمک ار دوخ دنبرمک و هقی

 تخس و تفس رایسب اهنآ دنبرمک رگا نیاربانب دوش یم یمکش عون هب لیدبت اهنآ یاهنیس
 لاکشا اب اهنآ سفنت و دروایب دوجو هب نانآ یارب ییاهیتحاران هک دراد لامتحا نیارباتب .دشاب

 .دوش هجاوم

 هژوس زکرمت هطقن

 رارق هژوس هدافتسا دروم زکرمت و هجوت لحم ناونع هب دنناوت یم یعونتم و ددعتم یایشا

 و سکول یایشا هکنیا اي و فقس رد رایش ای هکل كی دناوتیم لحم ای هطقن نیا .دنریگب

 .دشاب ناخرچ یاههنییآ ای و یمزیتونییه یاهکسید دننام یتمیق نارگ

 یمزیتونهیه كمك یاهرازبا و لیاسو عاونا [یبرغ یاهروشک رد] ینونک طیارش رد

 نایضاقتم یارب اهنآ گولاتاک .تساوخرد تروص رد و هتشاد دوجو اههاگشورف رد «دیا ونییه»
 .دوش یم هداتسرف

 رب هک نایلرب ای ساملا هعطق كي ای و نیرولب یوگ كي زا زکرمت هطقن ناونع هب امش رگا
 هطقن نیا هک دییامرفب تقد دیاب .دینک یم هدافتسا هتفرگ رارف اهمناخ تالآ تنیژژا یکی یور

 یالاب تمسق رد ًاحیجرت و هدوب رترود هژوس نامشچ زا رتمیتناس ۲۵.۳۰ دودح رد یتسیاب هجوت
 هطقن رگا .دنریگب رارق یرترود هلصاف رد یتسیاب .دنرتگرزب هک ییایشا .دریگب رارق وا دید نادیم

 راوید یور رب دنوش یم باختنا هجوت یارب هک ییایشا ای و دشاب فقس ای راوید یور رب زکرمت

 رس تشپ ای رانک رد روزیتونپیه تسا رتهب .دوب دهاوخ رت تحار یلیخ هژوس یارب .دنوش تباث
 .دزاسن مهارف ار وا یترپ ساوح تابجوم ات دشاب هدش جراخ وا دید نادیم زا ات دریگب رارق هژوس

 وا تیاده و ییامنهار نمض ات دریگب رارق هژوس رانک رد روزیتونهیه هک تسا نآ تیعضو نیرتهب
 .دشاب هتشاد هجوت وا نامشچ یور رب هژیوب وا یاهلمعلا سکع هب دناوتب یتحارب

 ندرک رادیب یاهشور
 حرش هب اجنیا رد هک دنراد دوجو یمزیتونییه هژوس ندرک رادیب یارب یددعتم یاههار

 یلیخ یدتبم دارفا یارب و رتهب یلیخ شور نیا بناجنیا رظن هب .مزادرپیم اهنآ زا یکی



 ۸۵ متشه سرد

 .تسا رتبسانم

 هنارمآ و هنادکؤم ینحل اب دعب .دینک رادیب باوخ زا ار وا دیهاوخ یم هک دییوگب هژوس هب

 وا هپ .تسا لاحرس و داش الماک هک دنک یم ساسحا .دوش رادیب باوخ زا هک ینامز وا هک دییوگب
 ساسحا وا .دیسرب جنپ ددع هب امش هک ینامز .دیرامشب جنب ات دیهاوخ یم هک دیوش رکذتم

 هدشن مزیتونپیه زونه هک تسا ینامز زا رتهب یلیخ یتح .تسا لاحرس و رادیب الماک هک دنک یم
 یارب دعب «ادیتسه رادیب الماک امش ...!جنپ ...راهچ ...هس ...ود ...كي» :دییوگب نآ زا سپ .دوب

 هب باذج یتروص هب و نکشب كي اب هداس یلیخ ای و دینزب رگیدکی هب ار ناتناتسد دیناوت یم دیکأت

 .دیهدب همتاخ همانرب نیا

 زا ناهگان ار وا ای و دینزن یلیس وا هرهچ رب باوخ زا هژوس كي ندرک رادیب یارب زگره

 هژوس رد ادتبا هک تسا یقطنم الماک و رتهب یلیخ .دش نایب هک روط نامه .دینکن رادیب باوخ

 ندرک رادیب یارب .دش نایب هک یتروص هب دعب و دیروایب دوجو هب ار ندش رادیب یارب راظتنا تلاح

 رادیب باوخ زا ار هژوس هکنآ زا شیپ هک دیشاب هتشاد دای هب هشيمه .دینک شرامش هب عورش وا
 طیارش نیا رد اهنت .دیهدب ار مزال تانیقلت وا هب ندش رادیب زا سپ ندوب ملاس و داش هنیمزرد .دینک

 یگتسخ و یتحاران شنامشچ رد و هدرکن دردرس زا تیاکش هژوس .ندش رادیب زا سپ هک تسا
 .درادن تیاکش یرگید یاهیتحاران زا مه نآ زا سپ و دنک یمن ساسحا



 مهن سرد

 یمزیتونپیه هسلخ داجیا درادناتسا یاه كينکت

 (همادا)

 روالف رتک د شور
 درادن زاین نیا هب اریز .تسا ناسآو تحار رایسب ندرک مزیتونپیه یارب روالف رتکد شور

 هب هک هچنآ .دیزادرهب یمزیتونپیه نیقلت ناونع هب هدیچیپ و لصفم نتم كي هئارا و نایب هب امش هک

 روط نامه راک زاغآ رد .تسین ندرمش زا رتشیب یزیچ المع .دوش یم هتفگ هژوس هب نیقلت ناونع

 هلحرم رد .دییوگب وا هب هژوس یزاس هدامآ و هیجوت یارب ار مزال بلاطم .دش هراشا نآ هب البق هک

 نآ ماجنا هب هژوس هک ار یراک اهنت و تسا ندرمش ,دهدیم ماجنا روزیتونهیه هک ار هچنآ اهنت مود

 هب هژوس نآ یط رد هک تسا یشور نیا ,نیاربانب .دشاب یم اهمشچ نتسب و ندرک زاب ,دزادرپیم

 .دنک یم تکرش یلاعف تروص

 و هداس راوید ای رد كي وا لباقم رد و دریگب رارق یلدنص یور رب تحار یتسیاب هژوس

 وا زا رت بقع یمک و یبناج تمسق رد هک دیریگب رارق یروط امش .دشاب هتشاد دوجو شیارآ یب

 زا یکی و تروص ات دوش یم مهارف امش یارب ناکما نیا تیعضو نیا رد .دیشاب هدش رقتسم
 .دینک هدهاشم اروا یاهلمعلا سکع كيدزن زا و دیشاب هتشاد رظن ریز خرمین زا اروا یاهمشچ

 نیا هب ار راک .دیزادرپی هجوت و زکرمت هب یصاخ هطقن یور رب امش ات تسین یزاین دتم نیا رد
 :دیهد همادا بیترت



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نيون شور %4

 رارق امش نامشچ لباقم هک دشاب یراوید ای رد هجوتم امش هاگن و دیشاب سکالیر الماک»
 هب اهنت هک تسا یفاک .دیشاب هتشاد هیحان نیا هب یقیقد هجوت هک درادن یموزل .تسا هتفرگ

 هب عورش نم یهاتوک تدم زا سپ .دشاب هتفرگ رارق امش دید نادیمرد مهبم و دول آ باوخ یتروص

 زاب ار ناتنامشچ اهددع هلصاف ردو دیدنبب ار ناتنامشچ یددع ره ندینش زا سپ .منک یم ندرمش

 ار هچنآ و دیورب وا دید یولج تمسق هب نآ زا سپ «.دیهدب همادا تروص نیا هب ارراک نیا و دینک

 لاثم یارب .دیهدب ناشن وا هب ناتدوخ هرهچ قیرط زا و یلمع یتروص هب .تسامش رظن دروم هک

 .دینک زاب ار اهنآ یهاتوک تدمزا سیو دیدنبب ار ناتنامشچ نآ اب ماگمه و دیرامشب ار «كي»ددع

 سپس .دینک زاب دعب و دیدنبب ار ناتنامشچ رگیدراب نآ اب ماگمهو دیرامشب ار «ود» ددع نآ زا سپ

 ندرک زاب نامز رد عقوم نیا رد یلو دیشخب رارمتسا ار نایرج نیا دعب و دیرامشب ار «هس» ددع

 و یتخس اب امش نامشچ ییاشگزاب دننک ساسحا رظان دارفا هک دینک لمع یروط اهمشچ
 نامز نیا رد .دیهدب دوخ تانیقلت رب یرتشیب هیکت نیاربانب .دریگ یم تروص یرتشیب یراوشد

 هک دیهاوخب هژوس زا ًانمض .دینک ندرمش هب عورش و هتفر هژوس رانک ای رس تشپ هب رگید راب

 اهمشچ ندرک زاب رگید هک ینامز ات .ددنېب دعب و هدرک زاب ار شنامشچ «امش ندرمش اب ماگمه
 دینک یم ساسحا امش ءاهتدرمش نیا نایرج رد» .دنک هولج اسرف تقاط و لکشم رایسب وا یارب

 هظحل هب هظحل نایرج نیا رد .دوش یم رتراوشد و رت تخس امش یارب اهمشچ ندرک زاب راب ره هک

 ییاشگزاب هک دینک یم ساسحا یتدم زا سپ .دنوش یم رت هدولآ باوخ و رت هتسخ امش نامشچ

 نیا هک روط نیمه .ددرگ یم - نکممریغ هکلب - راوشد و تخس رایسب امش یارب اهمشچ

 رد یلبنت و یتخرک ,یگتسخ تلاح كي هک دینک یم ساسحا امش .دننک یم ادیپ همادا اهشرامش

 و سکالیر امش ندب فلتخم یاهتمسق مامت .ددرگ یم رادیدب امش ندب فلتخم یاهتمسق

 رگید ندرمش اب هک دیوش یم دولآ باوخ و هتسخ نانچنآ امش یتدم زا سپ .دنوشیم رت سکالیر
 تلاح نیا مه ندرمش اب و دنامیم یقاب هتسب روط نامه هکلب .دینک زاب ار ناتنامشچ دیناوت یمن
 دیدنب یم ار ناتنامشچ امش هک دسریمارف ینامز كيدزن ای رود .دروخ یمن مه هب امش شمارآ
 «.دیوریم ورف یقیمع باوخ هب مه امش و دنامیم یقاب روط نیمه عضو نیاو

 .دشاب هتشاد ار یعیاقو هچ راظتنا دیاب وا هک دیا هداد حرش هژوس یارب امش لاح هب ات
 ندرمش .دیزادرهب ندرمش هب یتخاونکی تروص هب دیناوت یم امش عقوم نيا رد نیاربانب (لوا مدق)
 نامشچ زونه رگا .دیهد همادا - دش نایب هک یحرش قباطم - تسیب ات و دینک عورش كي زا ار

 ینامز ات ار اهندرمش یرس نیا .دیرامشب تسیب ات كي زا هرابود دیناوت یم «دوب هدشن هتسب هزوس
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 بوخ هژوس كي .دریگب رارق مزیتونپیه تلاح رد و دنامب یقاب هتسب وا نامشچ هک دیهدب همادا
 یقاب هتسب و هدش هتسب شنامشچ .دیسرب هدزناپ ددع هب امش هکنآ زا شیپ یتح یمزیتونهیه
 ندرک زاب یارب هژوس ششوک .دینکیم دروخرب نآ هب امش هک یبلاج هتکن نیلوا .دنامیم

 ناشن یگنهامه امش ندرمش مظن اب وا نامشچ ندش هتسب و زاب مظن یهاگ .دشاب یم شنامشچ

 یلصاح یب ششوک هب شیاهمشچ نتسب و زاب یارب هژوس هک یلاحرد یتدم زا سپ .دهدیمن

 وا یاهوربا و اهكلپ یمک اهنت و دننامیم یقاب هتسب وا ناگدید نانچمه یلو .دنزیم تسد
 .دننک یم تکرح

 شیوخ تانایب نحل هب و دینک فقوتم ار ندرمش .دنام یقاب هتسب وا نامشچ هکنآ زا سپ
 رگا .(موس ماگ) تسا هدش مزیتونپیه هژوس نامز نیا رد .دیهدب ار یاهنارمآ یامن و گنهآ

 ندرمش نیا دعب هب نیا زا یلو .دیهد همادا تسیب ددع هب ندیسر ات ار ندرمش دیناوت یم .دیهاوخب

 اب هک دیوش رکذتم وا هب .دینک گنهامه یمزیتونهیه هسلخ ندش رتقیمع هرابرد یتانیقلت اب ار
 رد وا .دیسرب تسيب ددع هب امش هک ینامز و دوش یم رت قیمع و قیمع وا باوخ ددع ره ندرمش

 نحل دوخ یادص هب ,دیدیسر تسیب ددع هب هک ینامز .دریگ یم رارق یمزیتونپیه قیمع هسلخ كي
 یارب هک روط نامه بیترت نیا هب .دینک ادیپ طلست وا رب حالطصا هب و دیهدب یرت هنارمآ و رت عطاق

 .دیا هتفرگ تسد هب ار هژوس رب لرتنک امش «تسا مزال موس ماگ

 تاکرح یگنهامه دوجو نیا اب یلو ,هدشن هتسب زونه هژوس نامشچ هکنآ دوجو اب یهاگ

 طیارش نیا رد .تسا هدش لتخم ای و هدروخ مهب امش ندرمش اب وا نامشچ ندش زاب و ندش هتسب

 هب وأ لرتنک اب و هدرک فقوتم ار ندرمش طیارش نیا رد .دیرامشب تسیب ات هک تسین نیا هب یزاین

 هژوس یمزیتونییه هسلخ ندش رت قیمع اهنآ فده هک دیزادرپب یتانیقلت نایب هب هنارمآ یتروص
 .تسا

 یگنهامه هکنیا ایو دنامن یقاب هتسب هژوس نامشچ تسیب ات ندرمش راب هس زا سپ رگا

 دیسرب هجیتن نیا هب دیناوت یم امش هدروخن مه هب امش ندرمش مظن اب وا یاهمشچ ندش هتسب و زاب
 نآ ندرک فقوتم هب تردابم هسلخ یاقلا طسو رد دیابن یلو .تسین رثوم وا یور رب كينكت نیا هک
 شنامشچ هک دیهاوخب وا زا .دیدیسر تسیب ددع هب موس رود یارب امش هک ینامز نیاربانب .دینکب

 اروا رگید یاهكينكت ايو شور نیا اب .دیتخومآ ندش سکالیر شور رد هک روط نامه و ددنیب ار

 هک دنوش یمن هجوتم .دنراد ییانشآ مزیتونهیه اب یدودح ات هک ییاههژوس یتح .دینک مزیتونهیه

 هب امش هک تسا یشور نامه نیا دننک یم لایخ اهنآ هکلب .دیا هدروآ یور یدیدج شور هب امش
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 .دینک یم هدافتسا نآ زا یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یارب یلومعم و یداع تروص

 لوا لکش رد .دریگب رارق هدافتسا دروم دناوت یم توافتم لکش هس هب روالف رتکد شور

 .دنک یم لامعا وا رب ار دوخ لرتنک روزیتونپیه .دش هتسب دوخ هب دوخ هژوس نامشچ هکنآ زا سپ

 نامشچ ندش هتسب و زاب و امش شرامش نیب یگنهامه رد یلالتخا هکنآ زا سپ مود لکش رد

 هدرک یقلت یمزیتونپیه هسلخ شيادیپ یارب یلیلد ناونع هب وا یارب ار هدیدب نیا .دمآ دیدب هژوس

 موس لکش رد .دیزاس رارقرب ار شیوخ یمزیتونهیه طلست و ددنبب ار شنامشچ هک دیهاوخب وا زا و

 كينكت هب و هدرک فقوتم ار راک همادا .تسین زاسراک و رثوم امش دتم دیدش هجوتم هکنآ زا سپ

 .دیروآ یور یرگید

 ندرک نیقلت و ندرمش بوانتم دربراک كينکت
 شور .دینک هدافتسا ندرک نیقلت اي و ندرمش زا دیناوت یم امش مزینونپیه داجیا یارب

 ندرمش شورزا رتشیب كينكت نیا رد .تسا رترثوم یظفل تانیقلت رارکت كينكت زا الومعم ندرمش
 .یظفل تانیقلت رارکت كينكت ات دوش یم هدافتسا

 ره اب و دیرامشب تسیب ددع ات دیراد دصق امش هک دیهد حرش هژوس یارب لوا ماگ رد

 یارب یهیجوت هلحرم نیا .دوش یم رتدولآ باوخ و دولآ باوخ وا .دینک یم نایب امش هک یددع

 .دوش یم ظفح یا هطقن یور رب وا یمشچ زکرمت لاح نیع رد و دوش یم هداد همادا یلاوتم قیاقد

 تسود هک ار یزیچ ره دیناوت یم امش .دیدش انشآ نآ اب ,یظفل تانیقلت كينكت رد هک روط نامه
 اهنآ شيادیپ دروم رد هک یمیالع زا یخرب هک ینامز ات .دینک باختنا زکرمت هطقن ناونع هب ,دیراد

 و میالع نیا زا یخرب .دینک عورش ار «مود مدق» دیابنامش .دنا هدشن ادیب دیا هدرک نیقلت هژوس هب

 ینامز .ندب رد ندش سک الیر راثآ شیادیپ و رس ندش مخ ءاهكلپ نداتفا نییاپ زا دنترابع دهاوش

 :دینک ندرمش هب عورش ریز تروص هب .هدیسرارف «مود مدق» نامز دینک یم ساسحا هک

 یاهكلب و دیوشیم سکالیر رتشیب و رتشیب هظحل هب هظحل امش ...راهچ «هس ,ود ,كي»

 و هتسخ امش «منک یم نایب نم هک یددع ره اب ...شش «جنپ .دننک یم ندش هتسب هب عورش امش
 امش هظحل نیا رد ...هن .تشه ,تفه .دیا هدش دولآ باوخ و جیگ الماک امش ...دیوش یم رت هتسخ

 و یتسس نیا ...تسا هدمآ دیدب امش یاهاپ رد یتسس و یتخرک تلاح كي هک دینک یم ساسحا

 تخرک و هتسخ امش دبلاک مامت .دوش یم رگ هولج بیجع لاح نیع رد و بلاج رایسب ینیگنس

 و هتسخ رایسب ...تسا هدش نیگنس و هتسخ رایسب رایسپ امش ندب ...هد .تسا هدش
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 یلیخ امش ...هدزاود ...هدزای .دنوش یم رت بسانم و رت قیمع امش یاهسفنت ...دولآ باوخ

 یاه سفنت ...دنا هدش هتسخ و نیگنس تدشب امش یاهاپ و اهتسد ...دیا هدش دولآ باوخ و هتسخ

 امش یاه كلب «مهد یم همادا شرامش هب نم هک روط نامه ...دنا هدش رت بترم و رت قیمع امش

 امش و هدش هتسب امش نامشچ .مسرب تسیب ددع هب نم هک ینامز ...دندرگ یم رت نیگنس و نیگنس

 زاب ار ناتنامشچ دیناوت یمن امش رگید نامز نآ رد ...دیوریمورف یقیمع و مارآ باوخ هب

 راوشد و تخس رایسب امش یارب اهمشچ نتش ثادهگن زاب .. .هدزناپ «هدراهچ .هدزیس ...دیراد هگن

 دفه ...هدزناش ...دیور یمورف یقیمع باوخ هب و هدش هتسب امش نامشج یدوزب .تسا هدش

 و تخس رایسب اهمشچ نتشادهگن زاب امش یارب ...هدرک ندش هتسب هب عورش امش نامشچ

 هتسب دنراد امش نامشچ ...هدجه ...هدرک ندش هتسب هب عورش امش نامشج ...تسا هدش لکشم

 امش نامشچ و كيدزن مههب یلیخ امش یاه كلب ...دنوش یم هتسب دنراد امش نامشچ ...دنوش یم

 باوخ هب امش ...تسیب ...دنوش یم هتسب امش نامشچ نالا ...هدزون ...دنادش گنت رایسب

 باوخ كی ...قیمع یلیخ باوخ كي ...تحار یلیخ باوخ كي ...دیوریم ورف یمارآ و قیمع

 «!قیمع یلیخ باوخ كي ...تحار یلیخ باوخ كي ...دیباوخب ...شخب شمارآ یلیخ

 یتخس هب هژوس هک دیوش یم هجوتم .دیدرک نایب ار یا هرامش دنچ هکنآ زا سپ امش یهاگ

 نیا رد .تسا لکشم رایسب وا یارب شیاهمشچ نتشادهگن زاب ای و هتشادهگن زاب ار شنامشچ

 امش نامشچ» :دینک هفاضا ار بلاطم نیا .كينکت نیا ِتانیقلت یداع نتم هب دیناوت یم امش نامز

 هک ینامز ره وا بیترت نیا هب «.دنوش یم هتسب «مسرب رتمک یتح ای تسیب ددع هب نم هک ینامز
 امش ات دنک یمن تمواقم یتخس هب و دنام یمن رظتنم رگید و ددنب یم ار اهنآ .دوش هتسخ شنامشچ

 رد .دینک یم لامعا وا رب ار ناتدوخ یمزیتونپیه طلست امش نامز نیا رد .دییوگب ار تسیب ددع

 و ندش قیمع دروم رد ددع ره مالعا اب یلو دیرامش یم تسیب ددع ات امش مه طیارش نیا

 بلاطم نیا هک یلاح رد .دیهدیم هئارا وا هب ار بسانم تانیقلت یمزیتونپیه هسلخ ندش رت قیمع

 .دنشاب یمن امش یلصا كينكت تانیقلت ءزج

 عطق یظفل تانیقلت نایب قیرط زا اهراب ندرمش نایرج هک تسا نآ رد كينكت نيا یگژیو

 رد وا .تسیب هب روزیتونپیه ندیسر اب هک دیآ یم دوجو هب راظتنا نیا هژوس رد جیردتب و دوش یم

 اب هک دینک یم رارکت ار هتکن : نیا اهراب هک تسا تلع نیمه هب .دریگ یم رارق یمزیتونپیه هسلخ

 «تسیب ددع ندینش ضحم هب هرخالاب .ددرگ یم دولآ باوخ رتشیب و رتشیب وا هرامش ره ندینش

 تسیب ددع .دوریمورف یقیمع باوخ هب وا و هدیدرگ لیامتم ولج هب وا رس .هدش هتسب وا نامشچ
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 اب ات دنارورپیم لد رد ار نآ هب ندیسر راظتنا هژوس هک هدش یتمالع و هناشن كي دننام ییوگ

 .دوربورف یقیمع و نیریش باوخ هب «نآ ندینش

 و دماین دیدب هژوس راتفر رد یرییغت هدزناش و هدزناب یاههرامش هب ندیسر نامز رد رگا

 ار یدیدج طخ امش هک تسا مزال .دیدرگن رهاظ وا یاهكلپ و نامشچ رد یگتسخ راثآ
 ار ناتنامشچ امش «مدیسر تسیب ددع هب هک ینامز ...» :دییوگ یم دیدج طیارش نیا رد .دینیزگرب

 رگا .تسیب ددع هب ندیسر نامز رد هک دوش یم عوضوم نیا هجوتم وا بیترت نیا هب «دیدنب یم

 هب امش رگا .ددنبب یدارا یتروص هب ار اهنآ یتسیاب ,هدشن هتسب دوخ هب دوخ تروص هب وا نامشچ

 نامشچ ندش هتسب زا سپ هک دیرادن ار قح نیا تروص نیا رد ,دیشاب هدرک مادقا تروص نیا

 امش یارب ناکما نیا مهاجنیا رد .تسا هتفرگ رارق یمزیتونپیه هسلخ رد یو هک دینک لایخ ,وا

 شور اب مواقم هژوس نیا رد یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یارب ار یرگید كينکت ات ددرگ یم مهارف

 همادا دوخ راک هب هدنورشیپ ندش سکالیر اب دیناوت یم امش طیارش نیا رد .دینک باختنا یلبق

 دوجو مه ناکما نیا هتبلا .دنک یم كينکت نیا هب یدایز كمك .هژوس نامشچ ندوب هتسب و دیهد

 نیا یتح .تسا هدش هتسب هژوس نامشچ اهنآ رد هک دیریب هرهب یرگید یاهشور زا امش هک دراد

 تانیقلت اب بوانتم شرامش كينکت زا یدیدج تنایراو ای لکش اب امش هک دراد دوجو مه ناکما

 زا مهاوخ یم نم الاح» :دییوگب وا هب دیناوت یم فده نیا هب ندیسر یارب .دینک هدافتسا یظفل

 ...دیسریم یقیمع یمژیتونهیه باوخ هب امش .مدیسر هد ددع هب نم هک ینامز ...مرامشب هدات كی

 «.نیریش و قیمع یلیخ باوخ كي
 تانیقلت هئارا هب مه دادعا لصاوف رد و دینک یم ندرمش هب عورش امش بیترت نیا هب

 و دیزادربب جنپ ات كي زا دادعا ندرمش هب امش هک تسا نآ رگید شور كی .دیزادرپیم یظفل

 یمزیتونپیه باوخ هب وا ,جنپ ددع هب امش ندیسر اب ماگمه هک دیهدب ار دیما نیا وا هب راب ره
 هب وا دیدش هجوتم هک ینامز .دیریگب رظن ریز اروا تقد اب دیاب امش طیارش نیا رد .دور یم یقیمع
 یاهتست زا یکی كمك هب عوضوم نیا زا ناتیمطا یارب .تسا هدش دراو یمزیتونپیه هسلخ

 .دینک یسررب ار وا عضو ,دوجوم

 نآ هب ندیسر نامز رد هک دیا هدرک غالبا هژوس هب هک دیسریم یددع هب امش هک ینامز

 «تسیب» الثم رظن دروم ددع مالعا نامز رد .دریگ یم رارق یقیمع یمزیتونپیه هسلخ رد وا «هرامش

 زاین امش و هدش مزیتونپیه هژوس هظحل نیا رد اریز .دیهدب دوخ مالک هب یا هناعطاق و هنارمآ نحل

 «مود مدق» رد ندرک نیقلت و ندرمش .دیشخبب توق وا رب ار شیوخ یمزیتونهیه طلست ات دیراد



 ۹۳ مهن سرد

 .دسر یم «موس ماگ» هب اح و هوا ندر نایاب هب اب و دریگ یم رارق هدافتسا دروم

 كينكت ود زا هنادنمشوه یتروص هب اریز .تسین یتحار یلیخ یدربراک شور ءالاب شور
 زا یخرب ندش هفاضا اب یهاگ .تسا هدش هدافتسا «یظفل نیقلت» و «ندرمش» توافتم

 كي رگا .دسریم مه رتشیب ای هس هب یقیفلت یاهشور نیا هرامش .نآ هب رگید یاهكينکت

 هدریب راک هب ار اهنآ تقد و تفارظ اب و دریگب دای ار قوف هناگهس یاهشور یبوخب روزیتونپیه

 رارق هسلخ رد ار دوخ یاههژوس دناوت یم ییابیز و هناداتسا تروص هب هک دشاب نئمطم دناوت یم

 كينکت كی هک دیشاب هتشاد نامیا و هجوت مهم رایسب هتکن نیا هب یتسیاب امش رگید یوس زا .دهد

 یاههژوس مامت یور رب یبوخب دناوتن تسا نکمم دوجو نیا اب .دشاب یلمع و رثوم ردقره

 هب یتسیاب ,دیهدیم رارق هدافتسا دروم ار یشور امش هک ینامز رد .دوش عقاو رثوم یمزیتونیبه

 هب دیناوت یم امش هک تسا هبرجت بسک اب اهنت .دیشاب هتشاد هجوت یدرف یاهیگژیو مهم هلأسم

 .دینک ادیب یسرتسد تیلباق و تراهم نیا

 "ییامزآروز
 ندرک صخشم یارب ار شیامزآ نیلوا و هدش مزیتونپیه یدرف دینک یم رکف امش هک ینامز

 نیرتتحار و نیرت هداس .دوش یم قالطا ییامزآروز لمع نیا هب .دیربیم راک هب عوضوم نیا

 یسبلاتاک قیرط زا ییامزآروز» .دریگ یم رارق هدافتسا دروم راک زاغآ رد هک ییامزآروز نومزآ
 یارجا یارب امش هک ینامز .دیا هدادرارق هدافتسا دروم هک یشور زا رظنفرص .دشاب یم «اهمشچ

 :دینک یم مادقا تروص نیا هب .دیوش یم هدامآ ییامزآروز نیا
 یسکالیر و تخرک ,لش تلاح هب اهنآ فارطا تالضع و هدش هتسب امش یاهمشچ»

 یارب امش یلو .دینک زاب ار اهنآ دیناوتیمن امش و دنا هدش هتسب الماک امش نامشچ .دنا هدمآرد
 ددع هب نم هک ینامز .مرامشب هس ددع ات نم هک ینامز ات ,دینزن روز .دینکن ششوک اهنآ ندرک زاب

 .دیوش یمن قفوم زگره یلو «دیزادرپیم ششوک هب ناتنامشچ ندرک زاب یارب امش «مدیسر هس

 رد .دنشاب هدیبسچ رگیدکی هب بسچ اب هک تسا نآ دننام .دنبسچ یم مههب الماک امش نامشچ

 امش مسرب هس ددع هب نم هک ینامز .دینک زاب رگیدکی زا ار ناتنامشچ دیناوت یمن امش طیارش نیا
 ,دیربب الاب هب ار ناتیاهوربا دیناوت یمن یتح یلو .دینک یم ششوک ناتنامشچ ندرک زاب یارب

1. THE CHALLENGE 



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نيون شور ۴

 یریگولج امش یاهوربا نتفر الاب و اهمشچ ندش زاب زا تالضع زا تردقرپ هعومجم كي اریز
 ندرک زاب یارب شیوخ تالضع زا هنوگچ هک دینک یم شومارف امش رگید یوس زا .دننکیم
 دینک زاب ار ناتنامشچ دیناوت یمن امش هداس روط هب .دینک هدافتسا ناتنامشچ

 زاب رگیدکی زا ار اهنآ دیناوت یمن امش و دنا هدیبسچ رگیدکی هب امش یاهكلپ ...!كي الاح

 اهنآ دیناوت یمن رگید امش .دنا هدش لصتم رگیدکی هب بسچ اب الماک امش یاهكلپ ...اود .دینک
 كي هب الاح !دینک ادج رگیدکی زا ار اهنآ دیناوت یمن رگید امش ...!هس .دینک ادج رگیدکی زا ار

 «.دیورب ورف یرت قیمع یلیخ و رت قیمع باوخ

 دنچ طقف .دنک زاب ار شنامشچ دناوتب وا ات دیهدب تصرف و تقو هژوس هب دایز دیابن امش
 .دوش لسوتم یدایز ششوک و روز هب شنامشچ ندرک زاب یارب وا دیراذگن .دنک یم تیافک هظحل
 ار شنامشچ دناوتب هرخالاب تسا نکمم .دنک ششوک یفاک هزادنا هب راک نیا ماجنا یارب وا رگا
 و دراد رارق امش یمزیتونپیه تلاح طلست تحت ردقچ هژوس هک دینادیمن یبوخب امش .دنک زاب
 تسد زا تلع نیا هب یمزیتونپیه یاههژوس زا یرایسب .تسا هزادنا هج وا هسلخ قمع

 اهنآ یور رب یبسانمان تروص هب تست نیا هک رطاخ نیا هب طقف .دنا هدش جراخ روزیتونپیه
I AEرد دیناوت یم امش .دنک زاب ار شنامشچ تسناوتن تسخن نومزآ رد وا رگا  

 .دیراذگب وا رایتخا رد ییامزآروز یارب ار یرتشیب نامز مود تبون

 اروا تسدراک نیا ماجنا یارب .دوش یم هدیمان «تسد یسهلاتاک تست وا

 امش هک دنک ساسحا ات دیشکب ولج هب اتسار نیا رد یمک و دیهدب تکرح ولج و الاب فرط هب

 رد امش ت تسد نالا» :هک دییوگب وا هب لاح نامه رد .دنامب یقاب هدیشک وا تسد دیهاوخ یم
 تفس الماک و هدش ضبقنم نآ ینالضع یاههتشر مامت ...دریگ یم رارق یسهلاتاک تیعضو

 دیناوت یمن رگید امش ...تخس تخس ...دوش یم تخس و تفس الماک تسد نیا ...دوش یم

 ددع نم هک ینامز ...!دیروایب نییاپ فرط هب ار نآ دیناوت یمن رگید امش ...!دینک مخ ار ناتتسد
 دیناوت یمن زگره یلو .دینک مخ ار نآ دیناوتب هکلب ات دینک یم ششوک امش «منک مالعا ار هس
 و رت تفس امش تسد .دینک مخ ولج هب ار نآ هک دینک ششوک ردقره ...دیهد ماجنا ار راک نیا

 رتالاب تسد نیا سکعرب .دینک ششوک نآ ندروآ نییاپ یارب امش رگا ...دوش یم رت تخس ۲
 ار نآ یناوت یمن رگید امش .. 8 هدش تخس و تفس الماک امش تسد !كي ءالاح ...دور یم

 تتسد یناوت یمن رگید امش اه .ینک مخ ار تیاهتسد یناوت یمن رگید امش .اود .ینک مخ
 ار راک نیا یناوت یمن هک ینیب یم یلو «نزب روز تتس تتسد ندروآ نییاپ یارب !یروایب نییاپ هب ار



 ۹۵ مهن سرد

 جیردتب الاح !ورب ورف یقیمع یمزیتونهیه باوخ هب و نک فقوتم ار ششوک الاح !یهد ماجنا

 هسلخ هب مه تدوخ نآ اب ماگمه و دنک یم تکرح نییاپ تمس هب و هدش مخ امش تسد

 «!یوریم ورف یرت قیمع یمزیتونپیه

 و فیفخ یاههیرض وا جنرآ و هناش لصافم هب تسد اب نانخس نیا نایب اب ماگمه
 هنیمز رد نآاب ماگمه و هدروآ نییاب تمس هب ار وا تسد مه یمک و دیزاس دراو یکیلوبمس

 .دیهد هئارا ار مزال تانیقلت وا هب یو یمزیتونپیه هسلخ ندش رت قیمع

 هژوس ندرک رادیب یارب یروف یاهشور

 .دوشن رادیب یمزیتونپیه باوخ زا یبوخی فراعتم یاهشور اب هژوس كی هک عوضوم نیا

 هک تینا نیا نآ قید زا یکی تیدرک دروغ رپ داع منا اب امش گا کسا ردات رایسپ یا هفت

 تیعضو نیا زا دهاوخ یمن و درب یم تذل قیمع ندش سکالیر تلاح كي رد رارقتسا زا هژوس

 .دنک ادیپ مادت عوبطم تلاح نیا تسا لیام سکعرب هکلب .دوش جراخ زیگنا حرف و بسچلد

 .دوش رادیب باوخ زا دهاوخ یمن .دولآ سرت یروادشیپ كي رثارب مه دیاش

 نیند دیک یس دیه تد زا ار دوغ نفت هب داع دیابت الضا خش طارش نارد
 وا هب طیارش نیا رد .دنامب یقاب باوخ تلاح رد نانچمه وا ات هدش ثعاب یزیچ هچ هک دینزب

 رکذتم وا هب .تسا هدیسر ارف وا ندش رادیب نامز الاح و هدوب یفاک وا تحارتسا هک دینک دیکأت

 رایشوهو رادیب الماک وا .دیسرب جنپ ددع هب هک ینامز .دیرامشب جنپ ات دیهاوخ یم امش هک دیوش
 شور كي .دیهد ماجنا جنپ ات ار شرامش نیا یلومعم یاهشور قباطم نآ زا سپ .دوب دهاوخ

 ات شدوخ نهذ رد هک دییوگب وا هب و دیراذگب هژوس هدهع هب ار ندرمش نیا هک تسا نیا بلاج

 دییوگب وا هب دیناوت یم .دوب دهاوخ لاحرس و رادیب الماک .دیسر جنپ ددع هب هک ینامز .درامشب جنپ

 .دشکب مه یقیمع سفن .ددع ره ندرمش اب هک
 یبوخب و تعرسب ات دوش یم ثعاب وا نامشچ یور رب یسفنت مدزاب عیرس ندیمد یهاگ

 مدزاب یاوه و دینک زاب رگیدکی زا اروا یاهكلپ هک تسا نآ رگید شور كي .دوش رادیب باوخ زا

 .دیمدب وا نامشچ هب یبسانم تدشب ار دوخ یسفنت

 رد ار هژوس- تسا ردان رایسب رایسب یا هدیدب نیا و دوب هجیتن یب تامادقا نیا مامت رگا

 .تسا لیام هک ینامز ات دییوگب وا هب و دیهدب رارق تحارتسا تلاح هب باوختخر ای لبم كي
 نایرج نیا رگا .دوش یم رادیب باوخ زا وا یتدم زا سپ .دیراذگب تحار اروا و دباوخب دناوت یم



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نيون شور ۶

 یتحاران راچد ندشن رادیب زا هژوس یطیارش چیه تحت رد .دنکن هجاهتسد و هتفشآ رب ار امش

 .دش دهاوخن

 تروص لباقم رد ار هکنپ كی امش هکنیا هب دوش ادیپ زاین تسا نکمم ردان رایسب دراوم رد

 .دنک دروخرب وا نامشچ و تروص هب درس یاوه ات دینک زاب اروا نامشچ تسداب و هدادرارق هژوس

 یمک ات دینک كمك وا هب .دیدرک هدهاشم وا رد یلاح یب و یتسس زا یراثآ ندش رادیب زا سپ رگا
 .ددرگرب یداع تلاح هب وا عضو و دیآ تکرح هب رتهب وا نوخ نایرج ات دنزب مدق دازآ یاوهرد



 مهد سرد

 یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یاه كينکت

 یرمسم یاهشور

 نودب ای اب "اهساپ عاونا زا اهنآ رد هک دور یم راک هب ییاهشور مامت یارب حالطصا نیا
 دروم رمسمناوتنآ ستنارف رتکد طسوت راب نیلوا یارب تاکرح نیا .دوش یم هدافتسا سامت

 باسحهب مسیرمسم ای یناویح سیطانغم نومضم فشاک كشزپ نیا و تفرگ رارق هدافتسا
 نآ لوصا رد اریز .تسا هداتفا دم زا و هدش خوسنم یعوضوم مسیرمسم ام رصع رد .دیآ یم

 زونه اهساپ یلو .دنراد رارق لماک داضت رد ام رصع لوبق دروم یملع بلاطم اب هک هدمآ یمیهافم
 رارق هدافتسا دروم یمزیتونپیه هسلخ یاقلا رد كمك یارب اهروزیتونپیه زا یرایسب طسوت

 .دنريگ یم
 هتفرگ رارق هژوس رس یور رب اهتسد هلصاف یمک اب .یسامتریغ یاهساپ زا هدافتسا یارب

 و هدمآ نییاب فرط هب .دنا هداد لیکشت ار یتاحفص و هدش زاب ناتشگنا و اهتسد فک هک یلاحردو
 .دنیآ یم نییاپ تمس هب - اهتمسق نیا اب سامت نودب - هژوس ندب و تروص یور رب رذگ زا سپ

 «نداد ساپ» دریگ یم تروص یصاخ تفارظ و تافیرشت اب هک هژوس ندب یور رب اهتسد مارآ تکرح هب ۱
 هب هجوت اب ام رصع رد یلو .دیدرگ یم یقلت یناویح سیطاتغم یژرنا لاقتنا یعون هتشذگ رد لمع نیا .دنیوگ یم
 .مجرتم - دوش یم یقلت رثؤم یظفلریغ نیقلت كی ناونع هب هعماج دارفا یاهرواب



 مزیتونییه رد ندش داتسا نیون شور ۸

 هنیس و تروص یور زا نییاب هب الاب زا هشيمه و دنریگب تروص هتسهآ یلیخ یتسیاب اهساپ نیا

 زارد تشپ هب هک ینارامیب رد] اپ قاس یتح ای و نگل هیحان ات تردنب و دننک روبع هژوس

 دروم رد اهنآ اب هارمه و دنوشیم رارکت اهراب نیتم و نوزوم تاکرح نیا .دنسریم [دنا هدیشک

 راک هب ینامز اهساب نیا دراوم زا یرایسب رد .دوشیم هداد هژوس هب مزال تانیقلت ندیباوخ

 .دنشاب هدش هتسب هژوس نامشچ هک دنور یم

 ناتشگنارس طیارش نیا رد .دنريگ یم ماجنا تروص یور رب طقف الومعم یسامت یاهساپ

 تکرح وا ینیب هشير ات و نییاپ فرط هب ,هژوس یاهوم هاگنتسر زا تکرح زا سپ روزیتونپیه

 نییاپ و نیفرط هب ,هقیقش یاهناوختسا قیرط زا و هدش ع ورش رس زا اهتکرح نیا یهاگ .دننک یم
 .دنراد هب رجت بسک هب زاین و هدوب رت لکشم یسامت یاهسای زا هدافتسا .دننک یم ادیپ همادارس

 یسامتریغ یاهساپ و یظفل تانیقلت زا تسا رتهب .دنا هدش انشآ مزیتونپیه اب یگزاتب هک یناسک

 .دننک هدافتسا

 اهنیا .دنرادن یعقاو شزرا اهساپ نیا ماجنا هک دریگب رارق دیکأت دروم یتسیاب هتکن نیا
 .دنراد [نیغورد یوراد ای امنوراد] ویسالپ دننامه یرثا و هدوب میقتسمریغ تانیقلت هداس یلیخ

 .دننک یمن هدافتسا اهنآ زا زگره اهروزیتونپیه زا یرایسب
 وبیل رتکد دتم

 تصش هلصاف رد ًابیرقت تسار تسد ینایم و هراشا ناتشگنا كون شور نیا رد

 هب جیردتب .یظفل تانیقلت هئارا اب ماگمه و دنریگ یم رارق هژوس هرهچ لیاقم رد یرتمیتناس

 .دننک ادیپ دروخرب هژوس نامشچ هب ناتشگنا نیا هک ینامز .دنوش یم كيدزن هژوس نامشچ

 یفاک «باوخب» نامرف دنچ الومعم .دنوش یم هتسب وا نامشچ و هدش كيدزن مههب وا یاهكلپ
 .میروآرد لرتنک تحت ار وا ات تسا

 میاهنرب رتک د دتم
 وبیل رتکد درگاش مزیتونپیه ظاحل زا و یسنان یکشزپ هدکشناد داتسا مياهنرب روسفورپ

 ندرک مزیتونپیه یارب دوخ تسار تسد ینایم و هناشن تشگنا ود زا مه مياهنرب دنچره .دوب

 رب اتدمع وا شور .دوب زکرمت ای هجوت بلج رطاخ هب طقف راک نیا یلو درک یم هدافتسا اههژوس

 .تشاد هیکت یظفل تانیقلت هئارا

 دیرب رتک د دتم
 تباث یارب .درک عارتخا ار «مزیتونهیه» هژاو هک مشچ یاهیرامیب حارج دیرب زمیج رتکد



 ۹۹ مهد سرد

 یور رب لهلاکسا ای یحارج یوقاچ هغیت قیرط زا ار یوق ینارون عبنم كيرون .هژوس هاگن ندرک

 رادروخرب یا هداعلا قراخ تیمها زا هاگن ندش تباث وا رظن هب .درک یم سکعنم هژوس نامشچ
 .درک یم هدافتسا مه یظفل تانیقلت زا یو دوجو نیا اب رو

 عمش دتم

 مشچ عمش كي ناصقر ای نازرل یاههلعش هب هک دوش یم تساوخرد هژوس زا شور نیا رد

 .تسا رثوم كينکت نیا دنچره .دزادرپ یم یظفل تانیقلت نایب هب روزیتونپیه لاح نیمهرد و دزودب
 رادیب نامز رد هژوس .شور نیا زا هدافتسا زا سپ اریز «تسین هاوخلد و بسانم نآ دربراک یلو
 . .دشاب هتشاد دردرس ساسحا تسا نکمم باوخ زا ندش

 كوك روسفورپ دتم

 یاهدتم اب یساسا توافت كي .هدش یحارط كوك مایلیو روسفورپ طسوت هک شور نیا

 رد ار كسيدونهیه مان هب هحفص كی شدوخ هک دوش یم تساوخرد هژوس زا نآ رد اریز .دراد یلبق

 هک هدش هیبعت یا هریگتسد هحفص نیا تشپ رد روظنم نیا یارب .درادهگن دوخ نامشچ لباقم

 تدشب هژوس نامشچ اهنآ یط رد هک هقیقد دنچ تشذگ زا سپ .دریگ یم تسد رد ار نآ هژوس

 .دزادرپ یم یظفل تانیقلت نایب هب .دیا هدش انشآ نآ اب هک هچنآ قباطم رو زیتونپیه دوش یم هتسخ
 ییول رتکد دتم

 ناخرچ هنییآ نآ هب هک هتخادرپ ندرک مزیتونپیه یارب یشور هئارا و یحارط هب ییول رتکد

 هلیسو نیا نتخاس یارب .دوش یم هدافتسا زکرمت یارب یا هطقن ناونع هب نآ زا و ددرگ یم قالطا

 هلیم كی یاهتنا هب هلیم نیا طسو و هدش بصن كچوک هلیم كی یاهتنا ود یوررب كچوک هنیبآ ود

 هب هلیسو نیا دازآ یاهتنا .دنروایب دوجو هب ار 7 هب هیبش یلکش عومجم رد ات ددرگ یم لصتم رگید
 تکرح هب هاگتسد نیا .تعاس یاههبرقع شدرگ تهج رد و دوش یم لصو كچوک روتوم كي

 لیاسو ناونع اب هک هتفرگ رارق هدافتسا دروم یددعتم لیاسو تخاس رد هدیقع نیا .دیآ یمرد

 یور هب ار كچوک یاههنییآ نیا اهروزیتونپیه زا یخرب .دنسریم شورف هب مزیتونپیه یکمک
 زاونلد و تخاونکی یادص هب رون تخاونکی ناسون اب هارمه و هدرک بصن مونورتم یاههبل

 هنییآ ای ناشفارون مونورتم رانک رد لیاسو نیا زا یخرب رد .دننک یم ادیپ یسرتسد مه مونورتم
 هدش طبض نآرد یظفل تانیقلت لماک نتم هک هدش هیبعت مه توص طبض هاگتسد كي ناخرچ

 یتح هک هدمآ دوجو هب یا هلیسو اهامام و ناکشزپنادند ,ناکشزپ بطم یارب بیترت نیا هب .تسا

 یارب غولش یاهبطم رد یبوخب دنناوت یم ,رامیب ای هژوس نیلاب رب نانآ یمئاد روضح نودب



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۷.۰

 یلیخ یتوص راون زا هدافتسا نامزرد تیقفوم بیرض .دننک هدافتسا اهنآ زا تقو رد ییوج هفرص

 رابتعا و ژیتسرپ یمزیتونپیه هسلخ شیادیپ رد .دینادیم هک روطنامه اریز .تسین دایز

 .دراد یا هداعلا قوف موزل و شزرا روزیتونهیه

 كليو رتک د دتم

 رارق هدافتسا دروم ناهج فلتخم طاقن رد فلتخم یاهتروص هب شور نیا دنچره

 ار نآ ناوت یم و تسا هدش هدیمان كليو دراودا رتکد مان هب كينکت نیا یلو .دریگ یم و هتفرگ یم

 یارب .تسا هارمه یدایز رایسب جیاتن اب نامیااب دارفا یوررب شور نیا .دیمأت مه «ییهذم دتم»

 .روزیتونپیه یظفل تانیقلت هب مه و تسه زاین [عمش دننام] زکرمت هطقن كي هب مه نآ زا هدافتسا

 یا هناراکز یهرپ و یناحور یامیس كي رو زیتونپیه هک تسا نآ .دراد دوجو اجنیا رد هک یتوافت اهنت

 الومعم هک دراد یتارابع هب یدایز تهابش هک دنک یم هدافتسا یتالمج زا دوخ تانایب رد و هتشاد
 .دنريگ یم رارق هدافتسا دروم یبهذم راکذا و هیعدا رد

 ساط یاههژوس یارب یدتم
 هک ییاهنآ و ساط دارفا یور رب هک هدرک یحارط ار یشور هنادنمشوه تومال رتکد

 قباطم هژوس .تسا رثوم رایسب «هدرک ینیشن بقع نتخیر زا سب اهنآ رس یاهوم یدایز رادقم

 نیا رد .ددنب یم ار شنامشچ راک زاغآ نامه زا و دریگ یم رارق یلدنص ای لبم یور رب لومعم

 .مارآ یتروص هب تسار تسد رتگرزب تشگنا رس اب و دریگ یم رارق وا لباقم رد روزیتونپیه نامز

 اهوم یداع تروص هب هک یلحم زا رتالاب یمک تسرد وا رس هب تخاونکی لصاوف اب و رمتسم
 هلصاف اب هتسهآ یلیخ و عاطقنا نودب اههبرض نیا .دزاس یم دراو ار یتابرض - دننک یم دشر

 یوس زا یمالک تانیقلت زا یلیس لاوحا نیمه رد و دندرگ یم لامعا هیناث كي ًابیرقت ینامز
 شور نیا .دوش رادیدب یمزیتونپیه هسلخ هک ینامز ات .دنک یم ادیب نایرج وا یوس هب روزیتونپیه

 زا عاطقنا نودب و هتسهآ متسم نایرج كي طیارش نیا رد هک تسا مونورتم دربراک دننامه

 ای ییانیب یاهکرحم زا ینایرج اهنت .ددرگ یم هژوس رد هسلخ شیادیپ هب رجنم ,ییاونش تاکرحم
 اب یسمل تاکرحم زا یرس كي هکلب .دنماجنا یم یمزیتونپیه هدیدپ داجیا هب هک تسین ییاونش

 مه ار یسیطانغم یاهساب .دماجنیب باوخ ای یمزیتونپیه هسلخ شیادیپ هب دنناوت یم مه ییاواسپ

 ود نامزمه یتروص هب ناوتب هک دراد دوجو مه ناکما نیا .داد رارق یدنب هقبط نیارد ناوت یم
 زا دیناوت یم امش لاثم یارب .داد رارق هدافتسا دروم ار رمتسم یاهکرحم نیا زا توافتم لکش

 یادص هب لاح نیع رد و هدرک زکرمت راود هنییا دننام ییانیب كرحم كي یور رب هک دیهاوخب هژوس



 ِ مهد سرد

 یاهکرحم هعومجم زا دوخ كچوک یاههچب ندنایاوخ یارب اهردام] .دنک شوگ مونورتم كي
 هب گنهامه و مارا یاههبرض ندز اي یسمل رمتسم یاهک رحم .ییالال دننام یرادینش :

 یمیدق ناداتسا رثؤم رایسب یلو هداس یاهشور تیقفوم زمر
 دوجواب - دندرب یم راک هب اههژوس یور رب مزیتونپیه ناداتسا لبق ههد دنچ هک ییاهشور

 یلیخ اهكينكت نيا زا یخرب اب اهنآ .دن دش یم عقاو رثؤم رایسب -دندوب یکبآ و هداس رایسب هکنآ

 دیاش .دندرک یم مزیتونهیه یبوخب و تعرسب ار یمزیتونپیه یاه هژوس زا ییالاب دصرد تحار

 رد هک دوب نآ هلأسم نیا یساسا تلع كش نودب ؛دوب زوزما زا رتشیب مه یمک اهنآ تیقفوم نازیم
 و دهع نیا یاهمدآ هژادنا هب و دندوپ رتونش فرح و رت هداس یلیخ اههژوس حالطصا هب نامز نآ

 ,یژلویزیف «یسانش ناور یاههنیمز رد یدرف ره زورما .دندوب هدشن سکول و كيش هنامز
 اهنآ یارب یریذب نیقلت هدودحم بیترت نیا هب و دراد یدایز یاهیهاگآ و تاعالطا ...و مزیتونپیه

 رد هدننک یمن لوبق ار یفرح ره یگداسب هعماج دارفا همه رگید زورما .تسا هدش رتمک یلیخ

 تلاح یعون یواکجنک هیحور نیا .دنتفا یم قافتا اههدیدب زا یخرب ارچ دننادب دنلیام ضوع

 .دروآ یم دوجو هب ندش مزیتونپیه لباقم رد ار تمواقم

 هک دندوب رادروخرب یدایز تهبا و ژیتسرپ زا كيمداكآو هدرک لیصحت دا رفا اهزور نآ رد

 ییالاو رایسب تیمها و رابتعا زا رتک د كي خیرات نآرد .دنتسین دنمهرهب نآ زا رگید زورما

 هیلاع تالیصحت یاراد اهنآ رتکا هک - هعماج دارفا هیقب هزادنا هب زورما یلو .دوب رادروخرب

 .دنیآ یم باسح هب - دنتسه

 نیت رام الاغ رز راک د یر شی لک یاقلا یار ک یی یاهشزز
 رارق هدافتسا دروم ا یا یا هداس یاهشور هزادنا هب دوجو نیا اب یلو .دنتسه جنرغب

 .دنوش یمن عقاو رثوم .دنتفرگیم



 مهدزای سرد

 یمزیتونپیه هسلخ فلتخم لحارم

 هدیدپ فلتخم لحارم ای یمزیتونپیه هسلخ قمع اهنآ بسحرب هک یددعتم یاهشور
 لودج .تسا روژیتونپیه دارفا دادعت هزادنا هب و دایز رایسب دشاب هدش یدنب میسقت یمزیتونهیه

 یس یاراد دنک یم صخشم ار یمزیتونپیه یاه هژوس یریذپ نیقلت نازیم هک "دنابسوه و سیوید

 هب هسلخ قمع اهباتک هیقب رد .تسا تمسق هاجنپ یاراد "ودروب - نورکل لودج و تمسق

 قمع رگا نم رظن هب .تسا هدیدرگ میسقت .دنوشیم هلپ ای هجرد هن ات هس نیب هک یددعتم تاجرد
 هک دیآ یم تسد هب یلمع و راک متسیس كي طیارش نیا رد ,مینک میسقت تمسق شش هب ار هسلخ
 :زا دنترابع اهتمسق نیا .دنک یم تیافک یلمع و ینیلاب یاهراک یارب

 كيژراتل ای لادیئونپیه هلحرم ۱

 كبس باوخ .۲

 تاش ۳

 قیمع باوخ ۴

 و یکشزپ مزیتونپیه (۲) مزیتونییه اب دردیب نامیاز (۱) یاهباتک رد دنابسوه و سیوید لودج .۱
 .مجرتم - تسا هتفرگ رارق ثحب دروم مزیتونپیه یاهدربراک و اهیروئت (۳) یکشزینادند
 فراعملا ةرياد باتک نایاپ رد یلیمکت یلصف تروص هب و همجرت ملق نیا طسوت ودروب - نورکل لودج .۲

 .مجرتم  تسا هدمآ یشیامن و یشزومآ مزیتونپیه لیصا یاههدیدپ



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۱۰۴

 یدرگباوخ ای مسیلویمانموس .۵

 قیمع مسیلوبمانموس ۶

 یدعب هلحرم هس هک یلاحرد .درک صخشم " كيزنم حالطصا اب ناوت یم ار لوا هلحرم هس

 .دوش یم یفرعم "كيزنمآ حالطصا اب
 رد هک یتاقافتا هب تبسن هژوس هرطاخای یهاگآ زا یدایز تاجرد تسخن هلحرم هس رد

 نکمم هژوس مود و لوا هلپ ود رد -هروخیم مشچ هب هتشذگ یو راوج رد ای وا رب هسلخ طیارش

 شتسد دناوت یمن هک دوش نیقلت وا هب رگا ای و دنک زاب ار شنامشچ دناوتن ییوج هزرابم رد تسا
 تانیقلت قیرط زا موس هلپ رد .(یبسن یسملاتاک) دشابن رداق راک نیا ماجنا هب .دنک مخ ار

 مهارف ناکما نیا بیترت نیا هب و دنک یم ادیپ شایدارا تالضع رب یبوخ طلست یمزیتونپیه
 طبارش نیا رد و دشاب رصاق شندب تالضع زا یهورگ ای هلضع كي ندرک لاعف زا وا هک ددرگ یم

 رگید وا هلحرم نیارد دینک نیقلت وا هب امش رگا .دتسیاب ای دنیشنب دناوتن هک درک یراک ناوت یم
 زاب تاملکرد یصاخ فورح ظفلت زا وا ءامش تانیقلت اب قفاوم ای و دنک تبحص دناوت یمن

 یصاخ ددع «دادعا ندرمش نامز رد رگید یو هک دییوگب وا هب هلحرم نیا رد رگا نیاربانب .دنامیم

 هب ار صاخ ددع نیا رگید هدادعا نایب ای ندرمش نامز رد وا .دنک یم شومارف ار-راهچ لثم -

 دنناوت یم یمزیتونپیه یاه هژوس یمک دودح ات مه مود و لوا لحارم رد یتح .دروآ دهاوخن نابز

 ار یمزیتونپیه كبس لحارم نیا هک یا هژوس .دنهد ناشن ار یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت هدیدب

 هدش مزیتونهیه الصا وا هک دنک لوبق یبوخب دناوت یمن ندش رادیب زا سب ,هتشاذگ رس تشب

 ای و منک زاب ار منامشچ متسناوت یم نم» :دنیوگ یم هک دیونش یم اههژوس زا اررکم امش .تسا

 هب هداس یاهراک نیا ماجنا يارب هکنیا لثم «.مدوب هدز روز رتشیب یمک رگا ,میامن مخ ار متسد

 ۱ !تسا هتشاد زاین یرتشیب ندز روز
 دیآ یم دیدپ یبسن یدردیب ای یشکتسد یسحیب شیادیپ ناکما موس هلپ رد

 دیدپ یبسن یزنمآ ای یشومارف طیارش نیا رد روط نیمه .(درد یاهکرحم هب ندش ساسحریغ)
 زا یخرب هتسب مشچ اب وا هک ینعم نیا هب .دریگ یم لکش تامهوت لماکان شیادیپ ناکما و هدمآ
 ار شنامشچ هک دیهاوخب وا زا امش رگا .دنک یم ساسحا امش تانیقلت رثارب ار ییانیب تامهوت
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 ۱۰۵ مهدزای سرد

 دعب تانیقلت زا یخرب هلحرم نیا رد .دوش یم رادیب باوخ زا ًاروف هسلخ زا قمع نیا رد .دنک زاب

 نیقلت وا هب یملع لوصا قباطم و یبوخب امش رگا .دنک یم ارجا و لوبق ار هداس یمزیتونپیه زا
 .ددرگ یم هدهاشم بوخ یاههژوس زا یضعب رد یبسن یاهیشومارف زا یخرب .دینک

 دناوت یم نیقلت اب هژوس هلحرم نیا رد .تسا یشومارف ای كيزنمآ لحارم زاغآ مراهچ هلپ

 و ثداوح اب طابترا رد ار یزیچ ,ندش رادیب زا سپ وا .دنک شومارف ار شمان یتح ای ددع كي

 نیا رد .دشاب هدیشک لوط تعاس دنچ نامز نیا رگا یتح .دروآ یمن دای هب هسلخ نامز عیاقو

 ار قورت ایک نم ربا رک سا اک مرا هویت ارز ربا رس یا ارم هام
 باره نارد گا نا اب شاد ها یا رخ سا یاهو منا اب ناو کتک ساق
 طیارش نیا رد .دنک یم ساسحا ار یمک راشف طقف وا .دوش هتفرگ هژوس زا یمکحم نوگشین

 زاب ار شنامشچ ات دیهاوخب هژوس زا نیقلت اب دیناوت یم .دشاب دوجوم ندش رادیب رطخ هکنآ نودب
 زا سپ تانیقلت و دیآ یم دیدپ ییاشچ ای ییایوب تامهوت شیادیپ ناکما نامز نیا رد .دنک

 تارطاخ ندروآ دایب ای یزنمآرپیه شیادیپ ناکما رگید یوس زا .دندرگ یم رادیدپ یمزیتونپیه
 هک تسا بلاج ناکما نیا هلحرم نیا رد بلاج رایسب هدیدپ كي .دیآ یم دوجو هب هدش شومارف

 هدش رادیب هک ار هژوس تمالع ای ترابع كي اب یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت كمك هب ناوت یم

 تانیقلت درب راک اب و قیرط نیا هب هژوس دوخ هکنیا ای و دینادرگرب زونهیه تلاح هب هرابود تعرسب

 یارب ندش یطرش» مان اب هدیدپ نیا زا الومعم هک دسرپ یمزیتونهیه هسلخ هب یمزیتونپیه زا دعب

 ۱ .دوش یم دای «مزیتونهیه دوخ

 سپ یشومارف یتروص هب ناوت یم ماگ نیا رد .تسا مسیلوبمانموس هلحرم زاغآ مجنپ هلپ
 ثداوح و نامز زا یدای ای هرطاخ نیرتمک هژوس هک یروطهب دروآ دوجو هب ار ندش رادیب زا
 تروص هب هچ و هسلخ نامز رد هچ هسلخ زا قمع نیا رد رگید یوسزا .دشاب هتشادن هسلخ نارود

 ریمض زا ار هعقاو كي هب طوبرم تارطاخ زا یتمسق ای مامت ناوت یم یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت
 لکش دنناوتیم یفنم تامهوت یهاگ و تبثم تامهوت یگداسب مجنپ هلپ رد .درک كاپ هژوس

 .دنریگب

 نیا بلاج رایسب تاصاصتخا زا یکی .دهدیم لیکشت قیمع مسیلوبماتموس ار مشش هلپ

 دناوتیمن رگید وا ,نیقلت زا سب هک ینعم نیا هب .تسا یفنم تامهوت شیادیپ ناکما هلحرم

 یاههدیدپ مامت دناوتیم هلب نیا رد هژوس .تسا هتفرگ رارق وا رانک رد هک دنییب ار یدرف

 ییاهنت هب دوخ .دنروایب دوجو هب یلبق یاهماگ رد دنتسناوت یم رگید یاه هژوس هک ار یمزیتونپیه
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 هسلخ قمع دروم رد تواضق
 وا هب ار یا هداس تانیقلت .مینک نییعت ار صاخ هژوس كي رد هسلخ قمع نازیم هکنآ یارب

 نیقلت وا هب ار یرت لکشم یاههدیدپ جیردتب .نآ ماجنا رد قیفوت زا سپ .دنک ارجا ات میهدیم
 صوصخب هژوس نیا مینک یم هدهاشم هک میسریم یاهلحرم هب هرخالاب .دهد ماجنا ات مینک یم

 قیرط زا نآ لوبق هب رداق هک یا هدیدپ نیرت لکشم هب هجوتاب .دهد ماجنا ار هدیدپ نآ دناوت یمن
 تسد یسهلاتاک هک یا هژوس .دوش یم صخشم وا یریذب نیقلت نازیم ای هسلخ قمع .هدوب نیقلت

 میدوب هدرک نیقلت وا هب هک یلاحرد -دروایب نییاپ ار شتسد دناوتب روز اب یلو هتفرگ لکش وا رد

 یا هلحرم شش متسیس رد هسلخ قمع زا لوا ماگ رد دروأیب نییاب ار ش شتسد دناوت یمن وا هک

 هژوس نیا هب رگا .دراد رارق مود ماگ رد لقاال .دروایب نییاپ ار شتسد تسناوتن وا رگا .دراد رارق

 نامز رد وا رگا .دنکیم شومارف ار ۷ و ۵ نیب ددع یلو درامشب هد ات كي زا هک دیدرک نیقلت
 .دنک ظفلت ار ددع نیا تسناوتن ششوک یمک اب و درک ثکم دیسر ۶ ددع هب هک یعقوم ندرمش

 نیاربانب .دیوگب ار ددع نیا تسناوتن ینالضع یناوتان تلع هب وا هک میریگب هجیتن میناوتیم

 وا هک تسا تقیقح نیا رگنایامن هژوس طسوت هدش ماجنا ششوک .دراد رارق موس ماگ رد لقادح

 رد ار یژلانآ ای یسح یب نازیم میریگ یم میمصت ام نيا زا سپ .تسا هدرکن شومارف ار ددع نیا

 مولعم .داد ناشن یسح یب درد تاکرحم هب تبسن یدودح ات هژوس رگا ,مینک صخشم هژوس

 .دراد رارق موس مدق رد هک دوش یم

 دناوتب هژوس ,هدرک مگ دادعا نیب زا ار یصاخ ددع هژوس هک هنیمز نیا رد نیقلت رثارب رگا

 نیا لیلد دناوت یم عوضوم نیا ,دنک وگزاب ار اهددع هیقب یا هظحالم لباق ثکم نودب و یتسردب

 هب هکنآ یارب .تسا هدش یزنمآ هلحرم دراو و هدرک شومارف ار هدش نیقلت ددع وا هک دشاب

 ای مان هک مینک نیقلت وا هب میناوت یم ,مینک ادیپ نانیمطا یزنمآ رارقتسا هنیمز رد یفعاضم تروص

 هجیتن .داد باوج اهشیامزآ نیا هب یبوخب وا رگا .تسا هدرک شومارف مه ار شا هناخ سردآ

 میناوت یم طیارش نیا رد .دراد رارق مراهچ هلپ رد لقادح وا یزنمآ شیادیپ اب هک میریگ یم
 و دنک كردار تامهوت عاونا دناوتب دیاش و هدیسر لماک یدردیب هلحرم هب وا هک میشاب نئمطم

 ماجنا رد المع وا رگا .دنامب یقاب یمزیتونپیه هسلخ رد زونه شیاهمشچ ندرک زاب زا سپ یتح

 زا دعب تانیقلت دناوتیم وا هک میشاب نئمطم میناوتیم .دوب قفوم قوف یاهشیامزآ مامت



 شب مه دزای سرد

 هب اروف ترابع ای تمالع كي قیرطزا ,ندش رادیب زا سب سپ و هداد ماجنا یبوخب ار یمزیتونپیه

 دعب تانیقلت تروص هب هک یتارابع ای میالع قیرط زا ندش رادیب زا سب ای و ددرگرب هسلخ تلاح

 .دیآرد مزیتونپیه تلاح ةا اعیرس «هدرک تفایرد یمزیتونپیه زا

 دراو هزوس میوش نئمطم هکنآ یارب . .میسریم مسیلوبمانموس لحارم هب مراهچ ماگ زا سپ

 یسامت صا هن و دنک یم درد ساسحا هن یو هک مینک نیقلت وا هب میناوت یم «هدیدرگ لحارم نیا

 .دشاب یم مجنپ ماگ رد لقادح هژوس .دیدرگ ماجنا تیقفوم اب نومزآ نیا رگا .دنک یم كرد ار

 لسوتم یفنم مهوت شیادیپ نومزآ هب یتسیاب «هنای هدیسر مشش هلپ هب وا مینادب میهاوخب رگا
 یفنم تامهوت كرد هب قفوم اههژوس زا یخرب مجتپ ماگ رد یتح تسا نکمم تردنب .میوش

 نیقی و متح روط هب .دوب هارمه ییاونش یفنم مهوت اب ییانیب یفنم مهوت نیا رگا یلو .دنوش ییانیب

 مامت دناوت یم هژوس هلحرم نیا رد .تسا هتفرگ رارق یقیمع یتسیلوبمانموس هسلخ كي رد هژوس

 یخرب دهد ناشن ,دنوش هئارا تسا نکمم مزیتونهیه قمع هناگشش یاهماگ رد هک ار ییاههدیدپ

 رد .دننک یریگولج یمزیتونپیه یاههدیدپ زا یخرب شیادیپ زا تسا نکمم یتیصخش عناوم زا

 لاثم یارب .دندرگ یمن یلجتم مه قیمع هسلخ رد یتح اههدیدپ زا یصاخ عاونا طیارش نیا

 نآ عنام هتخانشان تلع اب سرت كي اریز ,دنوشیمن راچد یزنمآ هب زگره اههژوس زا یخرب

 تسا نکمم اههژوس زا یخرب .دهدب تسد زا ار فارطا یایند اب شیوخ طابترا وا هک دوش یم

 سح یب اهکرحم زا یخرب ربارب رد هکنیا ای و دنوشن یدردیب راچد مه مسیلوبمأتموس رد یتح

 هزوس نم لاثم یارب .دهد ناشن لمعلا سکع رگید یاهکرحم زا هدع كي لیاقمرد و هدش

 رد یلو درک یم لمحت یبوخب ار یگرزب یحارج لامعا هک مراد دایهب ار یبوخ یتسیلوبمانموس

 .دش یم رادیب باوخ زا ًاروف .دش یم نشور كدنف اي تیربک كي وا رانک رد رگا هسلخ زا قمع نیا

 رد یگلاس ششردوا هک دیدرگ مولعم .دش لاوس وا زا لمعلا سکع نیا شیادیپ تلع هک ینامز

 تلاح رد ات هدش ثعاب هنیمز نیا و هدش یدیدش رایسب تشحو و سرت راچد یزوسشتآ كي

 عاجش یارب رگا یتح .دهد ناشن زیمآ قارغا و فراعتمریغ لمعلا سکع شتآ هب تبسن هسلخ

 ندرک نشور یادص ندینش اب اهنت وا .دش یم نیقلت وا هب مه لمعلا سکع ندادن ناشن و ندوب

 .دیدرگ یم هتفشآرب و شحوتم قیمع هسلخ كي رد تیربک

 لنت یدادرارق مزیت مری ونپیش رد اهیدنب میسقت مامت

 مزینونپیه رد اهیدنب میسقت مامت هک دشاب هتشادن یدایز دیکأت عوضوم نیا دیاش
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 عنام و عماج هک ار قیقد نیناوق زا یا هدع دیناوتب امش تسا لاحم .دنتسه قیقدریغ و یبسن

 فلتخم یاهمدق رد اههدیدپ زا یدایز هدع دراوم زا یرایسب رد .دینک رارقرب مزیتونهیه رد ,دنشاب

 هرابرد یقیقد تروص هب ناوتیمن «هدیدپ كی مدع ای دوجو لیلد هب اهنت نیاربانب .دنیآ یم دیدپ

 زا یصاخ قمع رد هژوس هک درک تواضق ناوت یم ینامز اهنت .درک تواضق هژوس كی هسلخ قمع
 ریاس دننام رگید یوس زا .دشاب هداد باوج تسا حطس نیا رد هک هدیدپ دنچ هب وا و دشاب هسلخ

 زا یخرب لاثم یارب .دنوش هتفرگ رظنرد یتسیاب اهناسنا نیب یدرف تافالتخا مه اجنیا رد هدراوم
 ساوح تامهوت زا یخرب هب دنراد رارق نآ رد هک هسلخ قمع زا یمدق زا رتدوز یلیخ اههژوس

 ییوخب و یدوزب ار ییاونش ای ییایوب تامهوت اهنآ لاثم یارب .دنهدیم بسانم باوج هناگجنپ

 ناشن لمعلا سکع رترید یلیخ یسمل ای ییانیب تامهوت ربارب رد هک یلاحرد .دننکیم لویق

 هب رجت بسک هب .ميزادرپب تواضق هب هسلخ قمع هنیمز رد میناوتب یبوخب هکنآ یارب .دنهدیم
 شناد و تاعالطا یروآ عمج هب یتسیاب هعلاطم اب اهنت هن اتسار نیا رد .تسا زاین یئاوارف

 لئان یرتشیب یبرجت یاهدرواتسد و اهتراهم هب نیرمت و هبرجت قیرط زا دیاب هکلب «میزادرهب
 هتشاد یروادشیپ و بصعت نودب و زاب ینهذ .دیدج یاهشناد و تانعالطا لباقم رد دیاب ام .مییآ

 هکنيا هن .دنتفا یم قافتا دنراد هک مینک هدهاشم یتروص نامه هب ار اههدیدپ تقد اب دیاب ام .میشاب

 ام یلبق تامولعم و تاعالطا اب هک مییامن فیصوت و ریبعت یلکش هب ار نآ یاهتمسق زا یخرب

 .دوش یم رودقم و نکمم یداتسا و لامک یوس هب ریس طیارش نیا رد اهنت .دنراد یگنهامه



 مهدزاود سرد

 یمزیتونپیه یاه هدیدپ

 سرد نیا رد .درک یدنب میسقت یلک هقبط تفقه رد ناوت یم ار یمزیتونپیه یاه هدیدپ مامت

 .مینک یم هدنسب ییاهلاثم رکذ هب و ميزادرپیم اههدیدپ نیا ریسفت و حرش هب هصالخ یلکش هب
 هسلخ زا یماگ ای هقبط رگنایامن هک دوش یم هتشون یددع زتنارپ لخاد رد اهلاثم نیا نایب نامزرد
 نیا .دنک ادیپ رهاظت و یلجت دناوت یم یمزیتونپیه هدیدب نیا مدق نآرد هک تسا یمزیتونپیه

 داجیا لابند هب یمزیتونهیه هسلخ زا یماگ ره رد امش قیرط نیا هب اریز .تسا مهم رایسب عوضوم
 صاخ ماگ كي رد هدوهیب نیاربانب .دنوش ادیپ دنناوت یم ماگ نآ رد هک دیدرگ یم ییاههدیدپ هئارا و

 تسا حضاو .دنشاب یمن ریذپ ناکما طیارش نآرد هک دینک یمن ششوک ییاه هدیدپ شیادیپ یارب

 هب طیارش نیا رد امش تسکش ناونع هب وا رد بسانم یاهلمعلا سکع نیا شیادیپ مدع هک
 .دیآ یم باسح

 یدارا یاهمتسیس ای اههاگتسد لرتنک
 «(مود مدق) اهتسد یسیلاتاک ,(لوا مدق) اهككي یسبلاتاک :ینالضع هداس لرتنک .فلا

 .هریغ و (مود مدق) اهتسد ندرب الاب هب ندوبن رداق .(مود مدق) تشم ندش ضبقنم

 «(موس مدق) یلدنص یور زا نتساخرب رد یناوتان :هداس لامعا و تالضع لرتنک .ب

 مدع و رگیدکی درگ هب اهتسد ندناخرچ ,(موس مدق) صوصخب هطقن كي زا نتفر هار یارب یناوتان

 ای و مان كي نایب رد ییاناوت مدع ای یزافآ .هریغ و (موس مدق) تاکرح نیا ندرک فقوتم ییاناوت
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 ,(مراهچ مدق) هریغ و سردآ كي ای و ددع كي ,مسا كي ندروآ رطاخ هب هنیمز رد یناوتات

 .(مراهچ مدق) هداتفا قافتا هسلخ نامز رد هک یعیاقو ندروآ دای هب رد یناوتان

 یسح یب و یدردیب
 مدق) سمل مه و درد ساسحا رد یناوتان ؛(مراهچ مدق) ندوبن ساسح درد هب تبسن

 .(مجنپ

 تامهوت

 .(مجنپ مدق) دنرادن دوجو هک ییاهزیچ ندینش ای ندید :تبثم تامهوت - فلا

 .(مشش مدق) دنراد دوجو هک ییاهزیچ ندید ای ندینش رد یناوتان :یفنم تامهوت- پ

 لحارم ثحبم رد یلبق یاهسرد رد یمزیتونهیه یاههدیدپ زا رکذلا قوف هقبط راهچ

 ود .دش هراشا اهنآ هب هصالخ یتروص هب سرد نیا رد نیاربانب .دنتفرگ رارق ثحب دروم مزیتونپیه

 ریسفت و حرش اب اجنیا رد نیاربانب .دنا هتفرگن رارق هراشا دروم لبق تاحفص رد ریز هقبط

 ۱ .دنريگ یم رارق ثحب دروم یرتشیب

 یزنمرپیه

 رطاخ هب و ندروآ دای هب رد درف تردق شیازفا اب هک دوش ېم قالطا یتلاح هب یزنمرهیه

 .دشاب هدوب یشومارف اي یزتمآ داضتم و فلاخم هک دوش یم روصت الومعم و تسا هارمه ندروآ

 هک دنوشیم هدهاشم مزیتونپیه رد یزنمآرپیه تایلجت و تارهاظت زا توافتم لکش هس
 :زا دنترابع

 مدق) .دنا هدش شومارف هناهاگآ یتروص هب هک یبلاطم و ثداوح ندروآ دای هب - فلا

 مان هک دییوگب دراد رارق زونپیه طیارش رد هک یدرف هب امش رگا .(موس مدق تردنب و مراهچ

 دنچره دهد ماجنا ار راک نیا دناوت یموا دایز لامتحا هب .دروایب دای هب ار دوخ لوا لاس راگزومآ

 هب رداق قیقد ریسفت و حرش اب وا رگید یوس زا .دشاب هدرک شومارف ار مان نیا یلومعم طیارش رد



 ۱۱ 1 مهدزاود سرد

 اهنآ فراعتم یرادیب طیارش رد هک تسا شیوخ رمع هتفر یاهلاس زا یقیقد تاکن نایب و حرش
 هدز رانک هتفر دای زا تارطاخ یوز زا هدرپ هسلخ طیارش رد رگید نایب اب .تسا هدرک شومارف ار

 تسد هب تساهتدم هک دنریگ یم رارق ام یهاگآ ریارب رد یتارطاخ و ثداوح .تاقافتا و هدش

 .دناهدش هدرپس هدش شومارف تارطاخ دکار ویشرآ

 مدق) ناسنا نهذ رد هتشذگ تارطاخ و ثداوح ندش هدنز .نامز رد ییارقهق ریس - ب

 .(مشش مدق و مجنپ
 تسأ یمزیتونپیه هدیدپ زیگنا لدو بلاج رایسب یاههدیدپ زا یکی نامز رد ییارقهق ریس

 رد هکلب ,دنک یم هدنز شنهذ رد از هتشذگ تاقافتا و ثداوح زا یخرب اهنت هن هژوس نآ یط رد هک

 تاقافتا و ثداوح نآ نامز رد هک دراد یم هضرع مه ار یتاناجیه و اهساسحا مامت اهنآ نایب نامز

 ابوا تسا نکمم .دنشاب هدوب وا هناکدوک یگدنز لیاوا هب طوبرم عیاقو نیا رگا .دوب هداد ناشن

 نآ رد الومعم هک دهد ناشن ار ییاهراتفرو اهادا نامه و دزادرپب عیاقو حرش هب هناگچب نابز نامه

 لاس راگزومآ مان دیهاوخب امش رگا نیاربانب .تسا هدرک یم لمع تروص نآ هب یکدوک یاهلاس

 سالک نیلوا هب و یگدنز لاس نیمتفه هب اروا ادتبا تسا رتهب ,دیسرپب یو زا اروا ییادتبا لوا

 وا ربارب رد طیارش نیا رد هک دیسرپب ار یراگزومآ مان طیارش نیا رد و دیهدب تعجر یناتسبد

 هچ ؟درم اي تسا نز وا ملعم هک دیسرپب وا زا دیناوت یم امش طیارش نیا رد .تسا هتفرگ رارق

 دیسرپب ار یناسک مان دیناوت یم امش یتح .تسا هنوگچ وا یرهاظ تاصخشم ای و هدیشوپ یسابل

 و حرش هب وا لاح نامز لاعقا اب طیارش نیا رد .دنا هتفرگ رارق وا رانک زد یسالکمه ناونع هب هک

 تانایرج و ثداوح هیلک ییوگ هک دنک یم لمع یتروص هب و دزادرب یم دوخ تادهاشم نایب

 .تسا هتشگرب نارود نآ هب وا ای و هدیدرگ رهاظ وا ربارب رد هرابود هتشذگ

 یا هچیزاب تروص هب دیابن هک تسا یشزرارپ رایسب ینامرد هلیسو نامز رد ییارقهق ریس

 فادها و لیالد زا یخرب یتسیاب نآ زا هدافتسا نامز رد هشيمه .دریگب رارق هدافتسا دروم هدوهیب

 رارق هدافتسا دروم ار اهنآ دیابن هنحص روزیتونپیه كي زگره نیاربانب .دنشاب هتشاد دوجو ینامرد

 .لهد

 .(مشش مدق اههژوس زا یخرب رد و مجنپ مدق) ینهذ یرادربریوصت تردق - ج

 هک دنتسه راکهاش نیا هئارا هب رداق یمزیتونپیه یاههژوس زا یکدنا رایسب دادعت

 یتسیلوبمانموس هسلخ رد دیناوت یم هدیدپ نیا شیامن یارب .تسا زیگنا لد و بلاج هداعلاقوف

 هدهاشم هک ار هچنآ و دنک هاگن قاتا زا یصخشم تمسق هب هظحل دنچ یارب هک دیهاوخب هژوس زا
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 هب یتاظحل یارب طیارش نیا رد هک تسا نیا رت یلمع و رت هداس هار كي .دراپسب رطاخ هب .دنک یم

 امش یارب ار نآ مهد رطس هک دیهاوخب وا زا باتک نتسب زا دعب و دنک هاگن باتک زا هحفص كی

 تحص و تقد اب طیارش نیا رد .دشاب هتشاد ینهذ یرادربریوصت دادعتسا وا رگا .دیوگب

 هک تسا یتاذ و یرطف دادعتسا كي نیا .دهد ماجنا ار قیقد راک نیا دناوت یم یا هداعلا قراخ

 و میلعت اب دادعتسا و تیلباق نیا .دنتسه نآ دقاف مدرم زا یمیظع تیرثکا و دنراد یدودحم هدع

 هب هک دناباتیم ییاهناسنا دبلاک هب دنوادخ هک تسا یرون دننام هکلب دوش یمن لصاح ملعت

 و تسا ردان رایسب هدیدب نیا .دیدرگ نایب البق هک روطنامه .تسا هدومرف هدارا نآ شیادیپ

 زا امش .تسا هتشاد دروخرب دنا هدوب تیلباق نیا یاراد هک دروم راهچ اب اهنت باتک نیا هدنسیون

 تانیقلت قیرطزا ار دوخ هظفاح تردق ات دینک كمك اههژوس هب دیناوتیم مزیتونپیه قیرط

 حطس هب یتروص چیه هب دنناوتیمن زگره اهنآ یلو .دننک رتقیقد و رتهب یمزیتونهیه
 .دنسرب ینهد یرادربریوصت

 "(هناگجنپ ساوح تیوقت و دیدشت ای) ساوح یزتسارپیه
 یور رب هک دیآ یم مهارف ناکما نیا اهنآ یط رد هک دنراد دوجو یددعتم یاهشیامزآ

 یخرب .میهد رارق یبایشزرا دروم ار هناگجنپ ساوح تدش و تدح تارییغت فلتخم یاههژوس

 یطیارش رد طقف اهنآ هیقب هک یلاحرد ,دنتسه یراکتسدو رییغت لیاق موس مدق رد یتح ساوح زا

 هئارا رد اههژوس هک ییاجنآ زا .دشاب هدیسر مسیلوبمانموس هلحرم هب هژوس هک دننک یم ادیپ رییغت

 نیا زا دیابن زگره نیاربانب .دنهدیم ناشن ار یا هدرتسگ رایسب تافالتخا تالیدبت و رییغت نیا

 .درک هدافتسا هسلخ قمع ندرک صخشم یارب یرایعم ناونع هب اههدیدپ
 ناشن ار یدیدش تالوحت و تارییغت دناوت یم اههژوس زا یخرب رد ییایوب سح - فلا

 رطع زا رپ دینک نیقلت وا هب و دیهد هئارا یا هژوس هب ار بآ زا رپ هشیش كي رگا لاثم یارب .دهد
 هدنزوس و وبدب رایسب لولحم زا رپ یرطب كي رگا رگید یوس زا .دنک لوبق تسا نکمم وا .تسا
 یشوخ اب تسا نکمم وا «تسا رطع هشیش كي دییوگب و دیهد رارق هژوس كي ینیب ریز ار كاينومآ
 .دیامنب فعش و تذل راهظا و دنک وب ار نآ قیمع سفن دنچ ای كي اب یا هداعلاقوف طاشن و

 هتفرگ رارق ریسفت و ثحب دروم «تامهوت» ناونع تحت البق ییاونش و ییانیب ساوح تردق ندش دایز ای و مک ۱
 .مچرتم - شا
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 ناویل كي امش رگا هک دوش لوحتم یا هزادنا هب تسا نکمم هژوس كی ییاشچ سحب

 ندیشون زا سپ یتح و هدرک ادیپ ار ساسحا نیا وا .تسا بارش دییوگب و دیهدب وا هب ار بآ

 .دوش یتسم دهاوش و میالع راچد ,نآ

 و یدردیب دهاوش شیادیپ هب رجنم سمل ای ییاواسپ ساوح راثآ ندرب نیب زا المع-ج

 ای دومن دیدشت ار سمل سح ناوت یم یعونتم و ددعتم لاکشا هب بیترت نیا هب «دوش یم یسح یب
 دوجو هب یتلاح ناوت یم هسلخ زا یبسانم قمع رد و بسانم هژوس یور رب و نیقلت اب .داد فیفخت

 شتسد اب سامت نامز رد و هدرک لوبق هتخادگ ینهآ هلیم كي ناونع هب ار دادم كي وا هک دروآ

 رایسب ار هژوس کكي سمل تردق ناوت یم رگید یوس زا .دنک یگتخوس و یغاد ساسحا ًادیدش
 نیا .دهد رارق هچراپ هعطق كي یور رب ار شتسد وا رگا طیارش نیا رد .درک تیوقت ای دیدشت

 ساسحا ار هچراپ نیا یتفاب نامتخاس مامت دناوتیم ییوگ هک دیآ یم دیدپ وا یارب ساسحا
 .دنک

 ندب یکیزیف لامعا لیدعت و رییغت
 بیترت نیا هب .دیهدب رییغت ار هژوس یاهسفنت قمع و هرامش دیناوتیم سفنت قیرط زا

 اب ضبن تاناب رض دادعت دیناوت یم یناساب تروص نیمه هب .دنوش یم رتدنک ای رتدنت وا یاهسقن
 هلول فلتخم یاهتمسق یدود تاکرح دیناوت یم امش .دینک رتدنک ای رتدنت ار رفن كي بلق

 امش .دیهد شهاک ای شیازفا ار هدعم هریش حشرت نازیم ای و هدرک رتدنک ای رتدنت ار شراوگ

 نایرج نازیم ای و هدرک مک رایسب ار-نادند ندرک جراخ لحم زا الثم- یزیرنوخ نازیم دیناوت یم

 نیا دیاب .دشاب یزاین اههدیدی نیا شیامن ای هئارا هب هک نامز ره .دینک مک ای دایز رایسب ار قارب

 .دنریگب تروص كشزپ كي رظن تحت اههمانرب

 زیتونپیه زا دعب تانیقلت اب طبترم یاههدیدپ
 عقاو رثؤم دنناوت یم یمزیتونهیه زا دعب تانیقلت مزیتونپیه هسلخ حطس ای مدق نیمود زا

 اهنا شیادیپ هک دننک ادیب ققحت ندش رادیب زا سپ دنناوت یم ییاههدیدب اهنت مود مدق رد .دنوش

 hS E .دشاب ریذب ناکما یمزیتونپیه هسلخ زا حطس نامه رد

 .دنک یم ادیب رارمتسا یدودحم

 مامت طیارش نیا رد ,میراذگب رانک هب ار یمزیتونهیه زا دعب تانیقلت بلاج هدیدب رگا
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 هب نیاربانب .تسا باوخ رد هژوس هک دندرگ یم راکشآ یطیارش رد مزیتونییه راثآ و اههدیدپ
 یناهگان تروص هب مه دهاوش و راثآ نآ امت ایؤر كي دننامه .دنک ادیپ همتاخ زونپیه هکنیا ضحم

 اب یبوخب ام هک تسا مزال ,مزیتونهیه زا رمتسم و رتهب جیاتن بسک یارب نیاربانب .دنور یم نیب زا
 هسلخ هب طوب رم ددعتم نیماضم رد نآ عاونا زا میناوتب ات میوش انشآ یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت
 .میشاب هدرب ار هدیاف نیرتشیب

 دنتسه ییاهنآ لوا عون .درک میسقت مهم هتسد ود هب ناوت یم ار یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت
 .دنک یم ادیپ رارمتسا نآ زا سپو یرادیب نامز ات نآ راثآ دعب و هدیدرگ رادیدب هسلخ نامز رد هک

 رطاخ هب ار نآ دناوت یمن رگید و هدرک شومارف ار شمان هک دوش یم نیقلت هژوس هب لاثم یارب
 ای میالع امش هک ینامز ات .دنک یم ادیپ رارمتسا مه ندش رادیب زا سپ یتح یشومارف نیا . دوا
 اهنت و تسا یداع و رایشه اللماک ندش رادیب زا سپ هژوس نیا .دینک نایب ار یصاخ ترابع
 .دروایب دای هب ار شدوخ مان 7

 هب هسلخ طیارش رد هک تسا تروص نیا هب یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت زا رگید لکش

 یطیارش رد اهنت یرادیب زا سپ هک میوش یم رک ذتم وا هب و دوش یم نیقلت یصاخ هنیمز رد هزوس
 دارد یارب .دیهدب هئارا وا هب ار یصاخ تمالع ای ترابع امش هک دنک یمزورب نآ یاهدمایپوراثآ
 یارب .ميزادرپیم بلطم نیا فیصوت هب «هدش رکذ لاثم رب هیکت اب رگید راب نومضم نیا رتهب
 نآ زا سپ .تسا یسک هچ هک دناد یمن رگید وا هک مینکیم نیقلت هژوس هب فده نیا هب ندیسر

 هک دینادیم .دیدش رادیب امش هکینامز» :مییوگ یم وا هپ و میوش یم رک ذتم وا هب ار شمسا هراب ود
 امش - [رگید تمالع ره ای]- - مدز مههب ار متسد رابود نم هکنآ زا سپ یلو .دیتسه یسک هج

 .منزب ناتشوگ لغب نکشب كي .متسأر تسد اب نم هک ینامز ات .دینک یم شومارف ار ناتمان هرابود
 «.دیتسه یسک هچ هک دیآ یم ناتدای هرابود لاح نآ رد

 ریمض هکرحم هوق هک تسا تمالع كي دننامه رگیدکی هب اهتسد ندز رابود ءالاب لاثم رد
 ,یمزیتونهیه زا دعب نیقلت مایپ و نومضم ندروآ دای هب اب و دنک یم لاعف و رادیب ار هاگآ نودام
 .دیآ یم شدای هب هرابود هژوس مان و هتفر نیب زا یشومارف

 یارب و تسا رترثؤمو رتهب نآ یلوا لکش زا یلیخ یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت زا مود عون
 رتشیب ار عوضوم نیا یلاثم یط دیهدب هزاجا .دنک یم ادیپ ماود و رارمتسا یرت ینالوط تدم
 .مینک نشور امش یارب

 ,زونهیه نامز رد .تسا هدش یطرش یکشزهنادند یاهراک یارب هژوس كي دییامرفب روصت
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 بس سس

 یدرد یب نودب و هدش دراو یمزیتونپیه هسلخ زا یبسانم قمع هب وا هک دوش یم هجوتم رو زیتونیه

 هدش یطرش یکشزپ طسوت رامیب نیا هک دینک روصت .دنک لمحت ار یکشزینادند راک كي دناوت یم

 و سحیب زا سپ رگا .دراد هلصاف هار تعاس كی دودح رد كشزپنادند بطم اب وا بطم هک

 نیا و دنک یم تکرح كشزهنادند بطم فرط هب الاح وا هک مینک نیقلت وا هب اهکف ندرک تخرک
 ادیپ رارمتسا وا یاهنادند اي نادند یور رب كشزينادند یاهراک نایاب ات یتخرک و یدردیب

 .دوشن اي دوش مک یدرد یب راثا نیا ینامز هدودحم نیا رد هک دراد دوجو لامتحا نیا .دنک یم

 هسلخ یور رب هک یناکم و ینامز یاههدودحم نیا هک مینزب تسد یراکتبا هب یتسیاب ام نیاربانب

 هدافتسا یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت مود عون زا امش نیاربانب .دشاب ریثأت نودب .هدمآ دیدپ
 زا ,ندش رادیب زا سپ وا هک دینک یم نیقلت هژوس هب :دوش یم عقاو رثؤم لکش نیا هب نآ و دینکیم

 و یتخرک هنوگچیه و دراد رارق یعیبط و یداع طیارش رد هک دنک یم ساسحا تاهج همه

 كشزپنادند بطم هب وا هک ینامز دییوگب وا هب یلو .دنک یمن ساسحا شیاههثل رد ار یسح یب

 یاههثل هک دنک یم ساسحا هلصافالب .دریگ یم رارق كشزپنادند تخت ای یلدنص یوررب و دسرب

 و قیمع یسح یب و یتخرک هلصافالب .دسرب شیاههثل هب شتسد وا هکنآ زا سپ .دنراخ یم وا

 یقاب لماک یسحیب نیا كشزپنادند راک نایاب ات و دنیآیم دیدپ شیاههثل رد یا هدرتسگ

 زا یدوزب و یگداسب رگید یمزیتونیه زا دعب تانیقلت زا لکش نیا راثآ هک تسا حضاو .دنامیم
 .دوریمن نیب

 زونییه تاکرب و دیاوف زا یرایسب هب میناوت یم ام یمزیتونهیه زا دعب تانیقلت قیرط زا

 یعونتم یاهتروص هب و هدوب یساسا هیاپ كی ینامرد مزیتونپیه رد هدیدپ نیا .مینک ادیپ یسرتسد
 ینامرد تانیقلت راثآ یاقب و رارمتسا نآ یاهیگژیو نیرت مهم زا یکی .دوش یم یریگ هرهب نآ زا

 .دوش یم رتمک كشزپ بطم هب رمتسم و ررکم هعجارم هب رامیب زاین قیرط نیا زا هک تسا
 نیازا .دنشاب هتشاد یدربراک ییانشآ یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت درب راک اب هک یناکشزپناور

 زا یریگ هرهب یارب .دنربب هرهب اهیناوتان و اهیرامیب زا یرایسب نامرد یارب دنناوت یم بان ناکما

 .دشاب هدرک بسک ار ینامرد مزیتونپیه هنیمز رد مزال یاهتراهم یتسیاب كشزپ ,زاتمم تیلباق نیا

 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت ریثأت زا ندش دازآ
 یتسیاب ًامتح .دوش یم هئارا یصاخ ینامز هدودحم كيرد یراذگریثأت یارب هک ینیقلت ره

 ندش رادیب زا سپ وا هک دیدرک نیقلت هژوس هب امش رگا لاثم یارب .دوش هدرب نیب زا مزال عقوم رد
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 ار ساسحا نیمه ندش رادیب زا سپ هژوس :دنک نشور ار یراگیس تیریک كي اب دناوت یمن

 نشور ار یراگیس ات دنک یمن تکرح تیربک یوس هب یفاک هزادنا هب شتسد و تشاد دهاوخ

 نیقلت كي اب امش هکنآ رگم .دنک یم ادیپ همادا زور نایاپ ات یتح اهتعاس یارب یناوتان نیا .دنک

 تانیقلت رثا ندرب نیب زا یارب شخب تیاضر تمالع كي .دیربب نیب زا ار یلبق نیقلت راثآ .داضتم

 ینامز هدودحم كي اي و ندرک هفرس .ندز نکشب .اهتسد ندزمهب دناوت یم یمزیتونییه زا دعب

 ار یشور «یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت نداد نامز رد هک دیشاب هتشاد دای هب هشیمه .دشاب صخشم

 یتسردب و دینک لمع یشوشغم تروص هب امش رگا .دیشاب هتفرگ رظن رد نآ ندرک لئاز یارب مه

 دوجوهب ار یتالالتخا هک دراد دوجو لامتحا نیا .دیشاب هدرکن یشیدنا هراچ راک نیا یارب

 تمسق رد یسح یب كي ندش رادیب زا سپ وا هک دینک نیقلت هژوس هبامش رگا لاثم یارب .دیروایب

 یلو دنک یم ساسحا ار عوضوم نیا ندش رادیب زا سپ هژوس .دنک یم ساسحا شندب زا یصاخ

 رذگ رد دنچره .دنک یم ادیپ رارمتسا یدایز تدم ات وا هسلخ قمع اب بسانتم - یسح یب نیا

 یتاجرد اهتدم ات هک دراد دوجو مه ناکما نیا یلو دوش یم فیعض ای مک یدرد یب نیا راثآ نامز

 زا دعب تانیقلت تارثا هک اجنآ زا .دنامب یقاب تمسق نیا رد یتسس و فعض ,یتخرک «یتخل زا

 لصاوف رد ناوت یم زاین تروص رد نیاربانب .دنوش یم رت تردق مک و فیعض جیردتب یمزیتونپیه

 .درک رت ینالوط ار نآ تارثا نآ رب دیکأت و رارکت اب بسانم ینامز

 مزیتونپیه دوخ ای مزیتونپیهوتا
 یرگید كمك نودب دشاب هدش قفوم یدرف هک دنراد دوجو خیرات رد یدودعم دراوم طقف

 هک دراد دوجو ناکما نیا یگداسب یلو .دشاب هتفرگ رارق یقیمع ًاتبسن مزیتونپیهدوخ كی رد اعقاو

 هنیمز نیا رد هک یطرش اهنت .دنک مزیتونپیه ار شدوخ یبوخب دناوتب رفن كی هک دوش هداد یبیترت

 زا دعب تانیقلت دناوتب و دشاب یبوخ یمزیتونپیه هژوس درف نیا هک تسا نیا .دراد دوجو

 رد ار هژوس یتسیاب فده نیا هب ندیسر یارب .دیامن لمع نآ قباطم و دریذپب ار "یمزیتونپیه
 نیقلت وا هب اهراب هاتوک ینامز هدودحم كيرد طیارش نياردو میهد رارق یقیمع یمزیتونپیه هسلخ

 زا طقف و روزیتونپیه كمك و روضح نودب دناوت یم .دشاب لیام وا هک رابره دعب هب نیا زا هک مینک

 یلصقم ثحب ۱۲۷ - ۱۸۸ تاحفص رد قحلا لامج تاراشتنا زا دنلتراه مزیتونپیه باتک مجنپ لصف رد .۱

 .مجرتم - دراد دوجو قیرط نیا زا مزیتونپیه دوخ هب ندیسر یاههار و یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت هرابرد



 ۱ مهدزاود سرد
 ا یی یی هه ل ا

 رارق یمژیتونپیه هسلخ رد ار شدوخ .هدش هداد وا هب هک تمالع ای ترابع كي زا هدافتسا قیرط

 یبیکرت ای و قیمع سفن جنپ ندیشک .هد ات كي زا ندرمش دناوت یم ترابع ای تمالع نیا .دهد
 هب ای و دنک صخشم ار ینامز هدودحم كي البق دناوتیم وا ندش رادیب یارب .دشاب ود نیازا

 نیا هب .دشکب قیمع سفن دنچ ای و دوش لسوتم كي ات جنپ زا سوکعم ندرمش دننام یتمالع

 تروص نیقلت اب یمزیتونهیه زا دعب تانیقلت مهم هدیدپ یگداسب هنوگچ دینک یم هظحالم بیترت

 .دریذپ یم



 مهدزیس سرد

 مزیتونپیه داجیا یارب هتفرشیپ یاه كينکت

 هسلخ داجیا یارب زیمآ قیوشت یاهشور
 میا هدش رکذتم و هتخادرپ ثحب هب هسلخ یاقلا درادناتسا یاهشور دروم رد ام لاح هب ات

 یاهشور نیا رد .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم هک تسا یزارد نایلاس اهكينكت نيا.هک

 ای هجوت هژوس فده نیا هب ندیسر یارب .دنک یم زکرمتم جراخ هب ار دوخ هجوت هژوس درادناتسا

 .روزیتونپیه یادص دناوت یم زکرمت هطقن نیا .دنک یم مسج كي ای درف كي هجوتم ار دوخ زکرمت
 نآ هپ ار هژوس هجوت و دهد یم یاج شتسد رد ار نآ روزیتونپیه هک دشاب یمسج ای و وا ناتشگنا
 یدایز هزادنا ات هک تسا تلع نیا هب یجراخ طاقن هب هژوس هجوت بلج زا فده .دیامن یم بلج

 ریمض هب رتتحار و رتهب یظفل تانیقلت بیترت نیا هب .دوش هجوت یب شدوخ هب تبسن وا
 .دنک یم ادیپ یسرتسد وا هاگآ نودام

 ارسا یاهودرا رد ناکشزپنادند و ناکشزپ زا یا هدع مود و لوا یناهج یاهگنج رد

 دندوب روبجم دارفا نیا «یشوهیب و هدننک سح یب یاهوراد دوبمک طیارش رد و دندوب هدش راتفرگ

 هک ینامز و گنج نایاپ زا سپ .دننک هدافتسا مزیتونپیه زا دوخ یاهدنب مه یحارج ای نامرد یارب

 نایم رد دوخ ناراکمه ریاس اب ار دوخ عیدب و ناشخرد تایبرجت .دنتشگرب نطو هب ناکشزپ نيا

 رب ار شرامیب واکناور كي .دنتشاد دوجو مه واکناور ناکشزپ زا یخرب نایم نیا رد .دنتشاذگ

 راکفا هب مه یریس طخ ای تیاده هنوگچیه هک دیآ یم رظن هب روط نیا و دناباوخ یم یتخت یور

 دسر یم شنهذ هب هک ار یزیچ ره دازآ یعادت قیرطزا رامیب طیارش نیارد .دهدیمن شرامیب



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیو شور ۱۲۰

 وا لاؤس تسا نکمم یتح و هدادن یباوج رامیب تالاوس هب یتح نایرج نیا رد وا .دنک یم نایب

 دنک یم هولج بیرغ و بیجع دارفا زا یخرب یارب نایرج نیا .دیوگب باوج یرگید لاؤس اب ار

 .تسا تروص نیا هب كيسالك یواکناور یلو
 یلو .دندرک هدافتسا یواکناور رد مه مزیتونپیه زا موزل دراوم رد ناکشزپ نیا

 اهنآ رظن هب هک هلیسو نیا زا هک درک روبجم ار اهنآ ناشنارامیب و ناراکمه بسانمان لمعلا سکع

 هب دنناوتب ات دندوب یناکما ای هلیسو لابند هب اهنآ .دنشوپب مشچ دوب رثالا عیرس و زاسراک رایسب

 دک ادب تسد نام لختداد

 میمصت اهنآ .دندیسر یبلاج رکف هب رکتبم و دنمشوه ناکشزپناور نیا زا یخرب جیردتب

 تبحص باوخ زا ای و هتشاذگ نارامیب رایتخا رد ار یتانیقلت رهاظ تروص هب هکنآ نودب دنتفرگ

 هتفرورف شیوخ رد هک دنتفگ یم شیوخ نارامیب هب اهنآ !دننک مزیتونپیه ار شیوخ نارامیب ,دننک
 رد نوریب هب هجوت دننام تسناوتیم نورد هب هجوت نیا .دنزادرپب زاین و زار هب شیوخ ابو

 یور رب تساوخ یم رامیب زا واکناور .دوش عقاو رثوم و دیفم ندرک مزیتونپیه درادناتسا یاهشور

 اي تاکرح ریاس ای و شندب رد نوخ نایرج شا هنیس هسفق تاکرح ,شیوخ سفنت هوحن

 ات اه ربل نک نیا هباهنآ دک ادیب هجرت او ین نتتدپ رف اب فیت اعلان
 كي رد اراه هژوس قیرط نیا زا اهنآ .دندرک یم قالطا "روتوم یروسنس ای یتکرح یسح لامعا

 دتم كي ریوصت هک ميزادرپیم یکینکت حرش هب اجنیا رد .دندادیم رارق یمزیتونپیه هسلخ

 .دنک یم هدنز امش نهذ رد ار مزیتونهیه یاقلا یارب زیمآ قیوشت
 رقتسم یو رانک ای و وریور مه كشزپ و دریگ یم رارق یتحار یلدنص ای لبم كي رد هژوس

 نخس دادو دزادرپ یمن یقاطن و ینارنخس هب كشزپ .مزیتونهیه یداع تاسلج سکعرب .ددرگیم
 :درادیم نایب ار نیا دننام هداس یبلاطم هکلب .دهدیمن

 ناتیاهتسد یمومع تیعضو هب دیا هتسشن دوخ یلدنص رد تحار هک روط نامه الاح»

 رگا .دیهدب ناشن یرتشیب هجوت ناتتسار تسد هب دینأوت یم .دیهدیم حیجرت رگا .دینک هاگن

 قاتا فک یتح ای و ناتیاهتسد نیب یاضف دننام یرگید هطقن هب دیناوت یم ,دیشاب هتشاد تسود

 هاگن دیراذگب هکلب ,دینکن زکرمتو هجوت اقیمع و ًاقیقد ,یلحمای هطقن هب زگره .دینک ادیپ هجوت
 نآ رد امش یاهتسد هک یاهیحان یور رب ارذگ و یحطس یتروص هب امش هجوت یب و توافتیب

1. SENSORY - MOTOR REACTION 



 ۷۱۳ مه دزیس سرد

 .دوش زکرمتم .دنا هتفرگ رارق هیحان

 وک لو نبا ب کرک ےک یر دم ها حا نا ری دیک لایق سا نگاه
 دناوت یمن یا هدنز دوجوم چیه «موش یم رک دتم امش هب نم هک روط نامه .تسین روط نیا تقیقح

 لکش ندب رد اهلکش رییغت و تاکرح زا یخرب هشيمه .دریگب رارق تکرح یب و تکاس الماک

 نیا هب اریز ,دیتسین هاگآ ناتیلق ندیبت زا امش الومعم .دهت یم یمئاد یتروص هب ام بلق .دنریگ یم

 ار نآ اهنت هن .دینکر کف ناتدوخ بلق تانابرض هوحن هرابرد امش رگا .دیرادن یهجوت تاکرح

 و ندش عمج تلاح رد هشيمه امش هیر .دیوتش یم مه ار نآ یادص یهاگ هکلب .دینک یم ساسحا

 ,دیهاوخب رگا یلو .دنريگ یم تروص هاگآان حوطس رد تاکرح نیا هتبلا .تسا ندش طسبنم

 .دینک سح ار یویر تاطاسبنا و تاضابقنا نیا دیناوت یم یتحارب

 رگا هک تسا یزیچ ءامش ندب فلتخم یاهتمسق رد نوخ شدرگ ,رگید یوس زا
 رد نوخ نایرج هنوگچ هک دینک مسجت دیناوت یم امش .دینک ادیپ یهاگآ نآ زا دیناوت یم دیهاوخب

 و ددعتم یاههدیدپ امش ندب فلتخم یاهتمسفق رد .ددرگ یم رارقرب امش یاهدیرو و اهنایرش

 .دیزادرپب هجوت و قمعت هب ناتندب فلتخم یاه تمسق یور رب امش رگا .دنریگ یم لکش یعونتم

 .دنریگ یم لکش امش ندب طاقن زا یخرب رد ییاهلمعلاسکع ای تاکرح هک دیوش یم هجوتم

 لاثم یارب .دیا هدرکن قمعت اهنآ یور رب لاح هب ات امش هک دنتسه ییاهتمسق یتح قطانم نیا
 هدهاشم ار یدایز تارییغت و تالوحت تسا نکمم ,دیشاب هتشاد ناتیاهتسد هب یرتشیب هجوت رگا

 لامتحا نیا الثم .دنوش یم ادیپ ناتیاهتسد رد یعونتم یاهساسحا ًالومعم طیارش نیا رد .دینک
 یخرب رد .دیآ دیدب ناتناتشگنا ای تسد فک تالضع زا یخرب رد یشرب ساسحا هک دراد دوجو

 لکش هب ساسحا نیا یدرف ره رد .ددرگ یم راکشآ یکیس ای كلغلغ هب هیبش هدیدپ یعون دارفا زا
 ساسحا یلومعم تاظحل نیا رد .دریگ یم لکش یصوضخب تسد رد ای و ددرگ یم رهاظ یصاخ
 تسد .تسد نیا هک دنک یمن یقرف .دوش یم رهاظ تسد ناتشگنا زا یکی رد یشربپ ای تکرح

 یکبس ای و ینالضع شرپ ,شراخ ساسحا كي یدوزب تروص ره رد .دشاب هدوب پچ ای تسار

 یتروص رد .دریگ یم لکش تسد تشب ای فک رد ساسحا نیا دارفا زا یضعب رد .ددرگ یم رادیدپ

 رهاظ رخآ دنب ساسح و مرن یاهتمسق رد هژیوب ناتشگنا رد تاکاردا نیا یدایز هدع رد هک

 ۱ .دندرگ یم

 زا كي ره رد تاکاردا ای تاکرح نیا زا كيره شیادیپ هجوتم امش هکنآ ضحم هب

 ساوح .دینکب صوصخب تمسق نآ هجوتم ار ناتدوخ زکرمت و هجوت مامت ًافطل .دیدش ناتیاهتسد



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۳

 .دینک شومارف ار اه تلف اس ویو ى سف نیا هب افا ساب اش

 تسار تسد كچوک تشگنا رد یفیفخ تاکرح هک مدش هجوتم نم !دینک هجوت اجنآ هب

 نکمم رگا .دینک زکرمتم تشگنا نیا هب ار ناتدوخ هجوت مامت ًافطل .دوش یم رهاظ دراد امش
 سدح دیناوت یم امش ایآ ؟دریگب لکش تکرح نیا ات هدش ثعاب یلماع هج دینک رکف .تسا

 لکش امش هناشن تشگنا رد تکرح نیا ایآ ؟دیآ یم دیدپ یتمسق هچ رد یدعب تکرح هک دینزب

 زا ریغ هب یرگید زیچ ساسحا نیا ایآ ؟ددرگ یم رهاظ امش تسش تشگنا رد ای و دریگ یم

 كبس تسا نکمم امش تسد ؟دیوش یم وربور یصاخ سح كي اب امش ایا ؟دوب دهاوخ تکرح

 یاهساسحا نیازا یکی هژوس ره .دوش رادیدب نآ رد یتخرک و یدرس ساسحا كي اي و دوش

 هب و هدش مخ تسد فک تاظحل نیا رد اههژوس زا یخرب رد .تسا هدرک شرازگ ام هب ار عونتم

 یا هدع رد .دوش یم رادیدپ شزرا زا یعونتم و ددعتم عاونا ناتشگنا رد ای و دیآ یم الاب تمس
 ندمآ الاب هب عورش تسد ناتشگنا زا یکی و هتفرگ لکش یدرس و یکبس ساسحا كي رگید

 كبس تسد مامت اههژوس زا یضعب رد یتدم زا سپ .دنام یم یقاب قلعم تروص هب اوه رد و دنک یم

 یناوتیم ایآ .دنوش ادیپ دنناوت یم مه امش دوجو رد اههدیدپ نیا زا یخرب .دیآ یم الاب هب و هدش
 عورش امش تسد فک ایآ ؟دندرگ یمرادیدپ امش دوجو رد رتدوز اهنآ زا كيمادك هک ینزب سدح

 هبامش تسد جم ایآ ؟دنک یم ندرک زاورپ هب عورش امش ناتشگنا زا یکی ای و دنک یم ندش مخ هب

 تروص هب امش تسد ایآ ؟دوش یم دوگ هلایپ كي دننام امش تسد فک هکنیا ای و دیآ یم الاب تمس

 هدش دوگ هلایپ دننام هک دیآ یمرد زاورپ هب یطیارش رد هکنيا ای و دنک یم تکرح الاب هب یداع

 هراشا تشگنا رد تکرح نیا !دوش یم رهاظ امش رگید تشگنا رد یتکرح هظحل نیا رد ؟دشاب

 امش تسار تسد هک دیآ یم رظن هب .دش دنلب ناتیاب یور زا مه امش تسش هظحل نیا رد !دوب
 نیا رد !تسا هدمآ دیدب امش تسد فک رد یسوق نالا .دوش یم رت كبس و كبس هظحل هب هظحل

 پچ تسد هکیلاح رد ,دنتسه یکتم ناتنار یور رب امش تسار تسد ناتشگنا كون اهنت هظحل

 اغ تتساز تشد اشا و

 هکلب .دینک یم سح ار نآ یکبس اهنت هن امش هظحل نیا رد .دوش یم رت كبس و كبس هظحل هب هظحل

 رب امش ناتشگنا زا ددع ود كون اهنت نالا !دنک یم زاو رپ اوه هب دراد یمارآب هک دییامن یم هدهاشم

 اههژوس زا یدایز هدع البق هک ددرگ یم رادیدپ امش رد یساسحا نالا .تسا یکتم ناتنار یور

 هک دنا هدرک یم ساسحا تاظحل نیا رد هک دندوب هتفگ ام هب اهنآ .دنا هدرک تبحص ام اب نآ هرابرد
 و هدارا نودب و تسا لصتم یرگید باصعا هلسلس و یهاگآ هب زاورپ لاح رد تسد نیا یبوگ



 ۱۳۳ مه دزیس سرد

 هظحل .لقتسم یهاگآ و هزیگنا نیا ریثأت تحت هک بیترت نیا هب !دریگ یمروتسد نآ زا ءام یهاگآ

 نیا تقدب دیراد امش الاح .دنک یم تکرح رتالاب و الاب هب رتشیب و رتشیب.تسد نیا هظحل هب

 عوضوم نیا هب الاح .دنک یم تکرح رتالاب و الاب تمس هب دراد هک دینک یم هدهاشم ار تشد
 نیا ایآ ؟دسر یم یدصقم هچ هب هرخالاب ءالاب فرط هب تکرح رد تسد نیا هک دینک رکف بلاج

 تروص تمس هب - بقع و الاب فرط هب هکنیا ای و تسالاب فرط هب و یدومع یتروص هب تکرح

 یور رب هکنیا ای و دنامیم یقاب تسار روط نامه امش جنرآ لصفم ایآ ؟دنک یم تکرح - امش

 بجعت اب امش .دنک یم تکرح رتالاب و الاب فرط هب تسد نیا هک روط نامه ؟دوش یم مخ شدوخ

 یدعب تکرح دینادب ات دیراد قایتشا امش !دینک یم هاگن زیگنا لدو بلاج هرظنم نیا هب یتفگش و

 رد هک روط نآ ای و تفر دهاوخ الاب فرط هب روط نیمه تسد نیا ایآ ؟دوب دهاوخ هچ تسد نیا

 رد .درک دهاوخ تکرح امش تروص تمس هب و الاب فرط هب «مینک یم هدهاشم اههژوس رثکا

 فرط هب .دمآ الاب اههناش حطس دودح ات و الاب فرط هب تسد هکنيا زا سپ دراوم زا یرایسب

 هک دنا هداد شرازگ ام هب رگید یاه هژوس دراوم زا یدایز دادعت رد .دنک یم تکرح هژوس تروص

 دوخ تکرح هب تروص تمس هب تسدو هدش فرحنم دوخ یدوخ هب جنرآ لصفم طیارش نیا رد

 یگتسهآب دراد تسد .دنک یم ادیپ همادا تروص نیمه هب عضو مه امش دروم رد .دهد یم همادا

 و رتشیب تسد نیا هظحل هب هظحل .دنک یم تکرح امش تروص فرط هب -رمتسم یتروص هب یلو-

 .دوش یم كيدزن امش تروص هب رتشیب

 نآ تمالع نیا .دوشیم رتکیدزن و كيدزن ناتتروص هب امش تسد هک روطنامه الاح

 ریمض هک یگدامآ و تعرس نآ اب امش عقاو رد .دیا هدش هدامآ ندش مزیتونپیه یارب امش هک تسا

 و ینورد تروص هب امش هک ینامز .دیوریم باوخ هب .دنکیم هتکید امش هب ناتهاگآ نودام

 امش .تسناد یضتقم امش هاگ آ نودام ریمض هک یعقوم و دیدش هدامآ ندش مزیتونهیه یارب ینطاب

 دنک یم دروخررب ناتتروص هب امش تسد نآ زا لبق .دیور یمورف ینیریش و شخب شمارآ هسلخ هب

 تسا ینورد نامرف نیا هناشن و هدنیامن تروص هب تسد دروخرب .تسامش یگدامآ رگنایامن هک

 .دنک ادیپ دروخرب ناتتروص هب امش تسد هکنآ ضحم هب .دیوریم باوخ هب ًاروف امش هک

 هب امش تسد هظحل نیا رد .دیوریمورف یقیمع و نیریش باوخ هب امش و هدش هتسب امش نامشچ

 دنچ طقف الاح .دوش یم رتکیدزن و كيدزن هظحل هب هظحل .دنک یم تکرح ناتنروص یوس

 راب نیلوا یارب دینادب ات دیتسه قاتشم امش نامز نیا رد .دراد هلصاف امش تروص زا یرتمیتناس

 راب نیلوا یارب ایآ ؟دنک یم ادیپ دروخرب امش تروص زا یا هطقن هچ هب امش تسد زا یتمسق هچ



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیوتن شور ۱۳۴

 امش یناشیپ هب ای هنوگ هب امش تسد تشپ ایآ ؟دنک یم ادیپ دروخرب امش ینیب هب امش تسش

 امش تروص زا یاهیحان هچ هب امش تسد زا یتمسق هچ هک عوضوم نیا هناقداص ؟دروخیم

 .دریگب تروص دروخرب ای سامت نیا هک یتروص ره هب .درادن ینادنچ تیمها .دنک ادیپ دروخرب

 هب امش تسد .دیوش یم دراو یقیمع یمزیتوپنیه هسلخ هب مه امش دوخ و هدش هتسب امش نامشچ
 تسد تسش .دسر یم ناتتروص هب امش یاهتسد دراد .دوشیم رتکیدزن و كيدزن ناتتروص

 هسلخ كي هب دیراد امش و دندش هتسب امش نامشچ ؟درک ادیب دروخرب امش ینیب هب امش

 دراو یشخب شمارآ و قیمع یمزیتونپیه باوخ كي هب امش .دیوش یم دراو یمزیتونپیه قیمع

 «.دیوش یم

 هک ییاهشور اب ,دینادب مزالرگا و دینک یم لامعا ار یمزیتونپیه لرتنک امش هظحل نیا رد

 .دينک یم تیاده یرتقیمع باوخ هب ار هژوس هدیا هتفرگارف یمزیتونهیه هسلخ یارب
 هک روط نامه .تسا زیمآ قیوشت الماک كينکت كي .میتخادرپ نآ حرش هب الاب رد هک یشور

 هتشاد یمزیتونپیه لوادتم تانیقلت هب تهابش هک یبلطم الصا هیلوا لحارم رد .دیدرک هظحالم

 طسوت ام لوق هب هک دیدرگ حرطم توافتم تاناکما یاهدع سکعرب .دیدرگن نایب .دشاب
 و رایتخا هب .تسامش لباقم رد هک یا هژوس طیارش نیا رد .دندوب هدش نایب رگید یاههژوس
 لمعلا سکع هکنیا ضحم هب .دنک یم لمع نآ قباطم و دنیزگ یمرب ار یکی شدوخ باختنا
 نیقلت یروط میقتسمریغ یتروص هب و دیدرک یم دیکأت نآ یور رب امش .دمآ یم دیدپ یرصتخم
 امش و دنریگ یم تروص راکدوخ و شوجدوخ یتروص هب تارهاظت نیا ییوگ هک دیدرک یم
 رد .دیدرک هدهاشم هک روطنامه ًانمض .دیدوب هتخاسن مهارف ار اهنآ شیادیپ تابجوم
 دیدرک باختنا ار یا هنارمآ و هنادکوم نحل رتشیب و رتشیب امش همانرب ینایاپ یاهتمسق
 تروپار یرارقرب هب مه و دینک لامعا وا یور رب ار دوخ یمزیتونهیه طلست دیناوتب مه ات
 ." دیزادرپب

 لامتحا هب هک ییاکیرمآ رادمان واکناور و كشزپناور نوسکیرا طسوت ۱٩۲۳ لاس رد راب نیلوا یارب دتم نيا .۲

 یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه باتک رد و دیدرگ یحارط دوب متسیب نرق روزیتونپیه نیرت هتسجرب دایز
 هداد حرش ۱۲۰-۱۰۹ تاحفص رد كرپسا تاراشتنا یوسزا .تسا هدش همجرت ملق نیا اب هک دنلتراه رتکد فیلأت

 مزیتونهیه باتکرد «تسد زاورپ كينكت درب راک رد گربلوو شور» ناونع اب كينكت نیا زا رگید یلکش .دش
 «عیرس یکیتکت» تروص هب۸۴- ٩۱ تاحفص رد .تسا هدش همجرت بناجنیا طسوت هک زنورآ یراه فیلأت عیرس

 .مجرتم - د تا علما



 تسد زاورپ كينکت هب نوگانوگ یاهلمعلا سکع و عونتم یاهشور
 یقاب دح نیمه رد یلو دیایب الاب یرتمیتناس دنچ تسا نکمم تسد اه هژوس زا یخرب رد

 تسا هنالقاع .دیدرگن رادیدب وا تسد رد یتکرح یلو تشذگ یا هقیقد جنپ ای راهچ رگا .دنامب

 :دیهد همادا تروص نیا هب الثم و دیهد رییغت ار ناتدوخ كيتكات امش هک

 نم الاح .تسا یفاک رادقم نيا و هدرک زاورب رتمیتناس هد دودح رد امش تسد لاح هب ات»

 سوکعم یتروص هب نم هک روط نامه .مرامشب كي ات هد زا سوکعم یتروص هب مهاوخ یم

 یاج هب یمارآب و یگتسهاب و دوش یم رت نیگنس و نیگنس هظحل هب هظحل امش تسد «مرامش یم

 ا ناتار یور رپ الناک اه تند فاب دی هم سر زا یک یاسر فقرگ مت نت

 و نیریش باوخ هب مه امش دوخ و هدش هتسب امش نامشچ دوخ هب دوخ یتروص هب درک ادیپ
 ...!هن .دنک یم لوا تلاح هب نتشگرب هب عورش امش تسد ...اهد الاح .دیوریمورف یقیمع

 و نی ایم نا يا فقه ورک یم لیامعم نیا سلم هی برگشته اب ی اراب اتش
 و قیمع یمزیتونپیه هسلخ كي هب امش .دیایب نییاپ فرط هب امش تسد هک ردقره ...!تفه

 امش دوش رتکیدزن ناتنار هب امش تسد هک ردقره ...! شش .دیوش یم رتکیدزن و كيدزن یرت قیمع

 امش .دیایب نییاپ هب امش تسد ردقره ...!جنپ .دیوش یم رتکیدزن و كيدزن قیمع باوخ كي هب مه

 سکالیر رتشیب و رتشیب امش هظحل هب هظحل ...؛راهچ .دیوشیم رتکیدزن قیمع هسلخ كي هب

 یور رب الماک امش تسد ...اود .دنک یم طوقس ناتنار یور رب امش تسد ...اهس .دیوش یم

 دراو یقیمع یمزیتونپیه باوخ هب امش و هدش هتسب امش نامشچ ...!كي .دریگ یم رارق ناتنار

 «.شخب شمارآ باوخ كي ...قیمع باوخ كي ...تحار باوخ كي ...دیوش یم

 ای روتوموئدیا تردق هک دریگیم لکش ییاههژوس رد رتشیب تسد زاورپ كينكت

 تسد طوقس و دوعص یریذپنیقلت نومزآ رد هک یناسک ."تسا رتیوق اهنآ رد روتومیروسنس

 تست هب البق هک یناسک .تسا رتیوق اهنآرد روتوموئدیا تیلاعف .دنهدیم تبثم باوج

 تعرسب و یبوخب دنناوتب هک دراد دوجو یمک لامتحا دنا هدادن تبثم باوج قوف یریذب نیقلت

 .دنوش مزیتونپیه كينكت نیا اب بسانم
 هدهد یمن تیتم باوج شور نیا هب یا هزوس هک دیدرک هدهاشم رگا تروص ره رد

 هب یارب یتاکرح هناهاگ ادوخان و راک دوخ یتروص هب .ددرگ رادیدپ نهذرد یرکف ای هدیا رگا دراومزا یخرب رد .۳

 .مجرتم - دوش یم قالطا روتوموئدیا تیعضو هدیدب نیا هب هک دوش یم داجیا ندب رد نآ نتسویپ ققحت



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیوتن شور ۱۳۶

 یتح هک یتروص هب هکلب .دیوش اریذب ار تسکش و هدرک فقوتم ار كينکت نیا هک تسین هنالقاع

 راک نایاب و هجیتن هراب رد امش هک اجنا زا .دیروآ یور یرگید كينكت هب امش ,دنادن مه هزوس دوخ

 دای هب .دوش یمن یلبق شور درب راک رد امش تسکش هجوتموا دیا هتفگن هژوس هب یدایز بلاطم

 اههژوس زا لقن هب یتح و هتشاذگ هژوس راهتخا رد ار یعونتم و ددعتم تاناکما امش هک دیروایب

 اجنآ زا نیاربانپ .دنا هدرک فیرعت امش یارب اههژوس زا یهورگ ار اههدیدب نیا هک دیا هدش رکذتم
 دیناوت یم یقطنم یتروص هب امش نیاربانب .دنک یم زاورپ وا تسد ًامتح هک دیدوب هتفگن امش هک
 :دیهد همادا تروص نیا هب و دینک ادیب شیارگ یرگید هار هب

 تکرح رتالاب و الاب هب جیردتب و هدش رت كبس و كبس هژوس تسد دراوم زا یرایسب رد»

 نیا نونکا مه امش .دوش یم رت نیگنس و نیگنس وزاب و تسد اههژوس زا یا هدع رد یلو .دنک یم

 ناتنار یوررب ار ناتتسد ینیگنس دیناوت یم یبوخب امش .دینک یم ساسحا ارریخا لمعلا سکع

 ناتیاهنار هب امش تسد فک ترارح [نماد ای] راولش یارو زا نونکا مه دیاش .دینک ساسحا

 تسد جیردتب .دینک یم ساسحا ار امرگ و ترارح نیا امش هک روط نامه .دوش یم رشتنم و لقتنم

 دیآ یم رظن هب هک هدش نیگنس یا هزادنا هب امش تسد نالا .دوش یم رت نیگنس و نیگنس امش

 .دروایب راشف امش نار نورد هب دهأوخ یم

 یاهكلپ هک دینک یم ساسحا .دوش یم رت نیگنس و نیگنس امش یاهتسد هک روط نامه
 نالا هک دنا هدش هتسخ و نیگنس نانچنآ امش یاهكلپ .ددرگ یم رت نیگنس و رتهتسخ مه امش

 مههب یاهكلپ یارو زا امش نامشچ زا یمک تمسق اهنت نالا.دنا هدش كيدزن رگیدکی هب ابیرقت
 «مسرب هد ددع هب هک ینامز .مرامشب هد ات كي زا مهاوخ یم نم الاح .دوش یم هدید امش هدش كيدزن

 «.دیوریمورف یقیمع باوخ هب امش و هدش هتسب دوخ هب دوخ امش نامشچ

 عقاو رد .دوب شتسد ینیگنس هب وا هجوت بلج .دیداد ماجنا امش هک یراک اهنت اجنیا رد
 .دنک یم دراو راشف شیاهاپ یور رب مه یداع طیارش رد وا تسد .نیمز هبذاج تردق ریثأت تحت

 طبترم و طوب رم اهكلپ رد ینیگنس ساسحا اب ار تسد رد ینیگنس ساسحا امش یتدم زا سپ

 زکرمت نمض هک دیتشگرب یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یاهدتم زا یلکش هب امش عقاورد .دیدرک

 هب .دیدرک یم نیقلت هژوس هب اهككي ندش نیگنس هنیمز رد یظفل تانیقلت اب ,هطقن كي رب یمشچ

 مه نتفر باوخ هب و ندش هدولآ باوخ هرابرد امش ءاهكلپ ندش نیگنس زا سپ بیترت نیا
 عطاقتم شرامش شور زا دیتسناوت یم اجنیا رد ,دیتساوخ یم امش رگا .دیتشاد نایب ار یبلاطم

 هدنورشیپ ندش سکالیر كينكت زا دیتسناوت یم امش یتح .دینک هدافتسا یظفل تانیقلت اب هارمه



 لب مهدزیس سرد

 .دیربب هرهب مه

 ساوح ندومن ترپ و ندرک جیگ هیاپرب ییاهدتم
 هچنآ زا هژوس ساوح ندرک ترب هیابرب هک یدتم ار تسد زاورپ شور ناوت یم یسایق هب

 نایب روزیتونپیه هک یبلاطم هب تبسن هژوس ساوح المع اریز .دروآ باسح هب درذگ یم وا رب هک

 شتدب تاکرح زا یهاگآ بسک هب هژوس هجوت مامت المع كينکت نیا رد .تسا هدش ترپ .درادیم

 نیا رد .دنک یمن زکرمت اهنآ رب و هدرکن هجوت روزیتونهیه یاهفرح هب نادنچ رگید و دوش یم بلج

 ریمض بذج رت هداس و رت تحار یلیخ نتفز باوخ هب هنیمز رد وا هب هدش هئارا تانیقلت طیارش

 و ندرک جیگ ساسارب رتشیب «ميزادرپیم نآ نایب هب ريز رد هک یشور .ددرگ یم هاگآدوخان

 هک دوش ېم مولعم شور نیا ناشخرد جیاتن هب هجوتاب .تسا هدش انب هژوس ساوح ندرک ترپ

 نیا .دنکن زکرمت و هجوت وا یاهفرح یور رب دایز هژوس ات دنک ششوک یتسیاب روزیتونپیه
 هک اجنآ ات هژوس هک تشاد رارصا هک تسا ضراعت و داضت رد یمیدق هیرظن اب ادیدش عوضوم

 شیوخ ریمض دیفس حول و دنک زکرمت و هجوت روزیتونپیه یاهفرح یوررب ادیدش دیاب دناوت یم
 .دشاب هتشادن یهجوت الصا رگید تاعوضوم و بلاطم هب و دیاشگب وا تانایب یور رب طقف ار

 هدش انب وزاب و تسد زاورپ دتم ساسارب هک تسا هدننک جیگ رثوم رایسب كيتکت كي ريز شور

 :تساأ

 هژوس تسد هک دیهدیم همادا ردق نآ و دینک یم عورش تسد زاورب شور اب ار راک امش

 سوکعم تروص هب و دنلب هک دیهاوخ یم هژوس زا نامز نیا رد .دوش دنلب وا یاهنار یور زا یمک

 شتسد هب شهجوت هک دنک یم سوکعم ندرمش هب عورش یطیارش ردوا .درامشب نییاپ هب ۱۰۰ زا
 نینچمه وا یلو تسا ندرمش لوغشم وا هاگآ ریمض هک تسا حضاو .تسا هدش فوطعم مه

 ار توافتم راک هس نامز كي رد نیاربانب .دهدیم شوگ امش یاهفرح هب دراد هک دنک یم لایخ

 هک دوش یم مولعم نیاربانب .هدش دنلب شنار یورزا وا تسد یدودح ات هک اجنآ زا .دهدیم ماجنا

 وا یارب دحاو نامز رد راک هس ماجنا هک دوش یم هجوتم وا یدوزب .تسا هدش مزیتونپیه یدودح ات

 هوحن زا ندش جیگ نیا و دوش یم جیگ یدوزب نیاربانب .دشاب یم اسرف تقاط و تخس رایسب

 .ددرگ یم مولعم وا ندرمش
 رابود ار یرگید ددع ای و دزادنیب اج ار ددع كي شرامش نایرج رد تسا نکمم وا

 .دنک شرامش یلومعم تروص هب تسا نکمم .سوکعم ندرمش یاج هب مه یهاگ .درامشب



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۳۸

 دیکأت اب و دینک رتدنلب ار ناتیادص امش .دنک یم ادیپ شیازفا وا ندش جیگ دهاوش هک روط نامه

 .دوش رت جیگ وا ات دیهدب یبیترت .دینزیم هک ییاهفرح یور رب رتشیب
 ردق نآ وا تیذا و رازآ دهاوش «دیسر ۴۰ ايو ۵۰ ۰۶۰ دادعا هب وا هک یطیارش رد الومعم

 فرحنم الاب تمس هب تسا نکمم وا یاهوربا .دننک یم ادیپ راکشآ ییامیس هک دنوش یم دایز

 ادیپ ار یددعتم دهاوش و میالع دیناوت یم امش .دشاب یتحاران زا هدنکآ وا یادص گنهآ و دنوش

 ظاحل زا هک یتاظحل رد نیاربانب .دنراد تیاکح وا رد یمگردرس و باهتلا زا اهنآ همه هک دینک

 یناهگان یتروص هب دسر یم شدوخ جوا هب وا یجیگ نازیم هک ینامز ردو «تسا بسانم یناور

 :دهد یم نامرف وا هب دیکأت اب و هنارمآ یتروص هب و هدرک فقوتم ار اهراک روزیتونپیه

 ورف یقیمع باوخ هب و !زادنیب ار تیاهتسد !نک فقوتم ار ندرمش !دنبب ار تنامشج»

 «!و رب

 هک تسا رورسم و داش یلیخ وا .دهد یم باوج كينکت نیا هب یبوخب و عیرس یلیخ هژوس
 زا و دنک یم ادیب ار یتحار و نما هاگهانب و هدش تحار اسرفتقاط و تخس تیعضو كي زا

 قایتشا ندش مزیتونهیه یارب نانچنآ وا طیارش نیا رد .دنک یم رارف یلمحت لیاقریغ طیارش

 وا امش هک تسا یلبق تاعفد زا رت قیمع هک دور یمورف یرتشیب هسلخ قمع هب هک دهد یم ناشن

 .دیدادیم رارق هسلخ طیارش رد ار .

 طیارش نیا رد .دوشیمت جیگ الصا و هداد ماجنا یبوخب ار دوخ فیاظو هژوس یهاگ

 و ندرمش بوانتم شور دتم هب و هدرک روج و عمج یتروص هب ار شور نیا امش هک تسا هنالقاع

 هب نآ لصاوف رد و دینک یم ندرمش هب عورش كي زا امش طیارش نیا رد .دیروآ یور ندرک نیقلت

 .دوشیم رت قیمع و قیمع هظحل هب هظحل هک دینک یم دیکأت وا هب و دیزادرپ یم یظفل تانیقلت نایب
 سوکعم تروص هب ندرمش لوغشم هژوس هک دیروایب دوجو هب ار رگید تیعضو كي دیناوت یم امش
 نیا ردقچ هک دینک مسجم دیناوت یم .دیتسه یعیبط و یداع تروص هب ندرمش لوغشم امش و

 .دشاب هدننک شوشغم هژوس یارب دناوت یم تیعضو

 مسجت و یجیگ .یترپ ساوح داجیا
 ,یترپ ساوح هناگ هس لماوع .ميزادرپ یم نآ نایب و حرش هب دعب تاحفص رد هک یشوررد

 داجیا یارب شور نیا نم تایبرجت ساسارب .دناهدش عمج رگیدکی اب مسجت و ندش جیگ

 ندرک سکالیر ككينکت زا بتارم هب شور نیا .تسا بسانم و دیفم رایسب یهورگ مزینونپیه



 ۱۳۹ مهدزیس سرد

 امش .مینک یم نایب یرتشیب لیصفت و حرش اب ار دتم نیا اجنیا رد ام .تسا رترب و رتهب هدنورشیپ

 و دینک رضاح .دیدرک یم هدامآ هدنورشیپ ندرک سکالیر كينكت یارب هک روط نامه ار دوخ هژوس

 :دیهد همادا تروص نیا هب دعب

 نودب .دیا هدش رقتسم ناتیاج رد یتحار طیارشرد هتسب نامشچ اب هک روط نیمه الاح»

 مدوخ ینطاب لیم قباطم رگا .دینک شوگ نم یاهفرح هب .دیهدب جرخ هب یششوک هکنآ
 نم یاهفرح هب هناهاگآ تروص هب الصا هک مدرک یم تساوخرد امش زا «منزب فرح متساوخ یم

 دیا هدرک زکرمت و هجوت نم یاهفرح یور رب هناهاگآ یتروص هب امش نالا مناد یمن .دینکن شوگ

 هک اجنآ زا .منک یم نایب نم هک دزادربیم یبلاطم بذج و كرد هب امش هاگآ نودام ریمض ای و

 امش زا نم نیاربانب .دنک یم یریگولج مزیتونپیه شیادیپ زا دناوتب هکاجنآ ات امش هاگآ ریمض
 یتروص هب نم اجنیا رد .دیشاب هتشادن زکرمت و هجوت نم یاهفرح یور رب الصا هک مهاوخ یم
 .دوش ناسآ و تحار امش یارب لکشم راک نیا ماجنا هک متک یم مادقا

 امش نیاربانب .دنک لاغشا ار امش هاگآ ریمض یاضف مامت هک مهدیم ار یزیچ امش هب نم

 امش هب نم فده نیا هب ندیسر یارب .دینک شوگ نم یاهفرح هب تقدب ات دیراد یرتمک ناکما

 رد هک دینک مسجت .دینک رکف هک مهاوخ یم امش زا نم .مهدیم ار ینهذ تیؤر ای مسجت كي ناکما

 ای و دیوش هجاوم ربا زا رپ نامسآ كي اب تسا نکمم امش .دینک یم هاگن نامسآ هب دیراد بش

 كمشچ امش هب نآ ناگراتس هک دینک هراظن گنررپ یبآ گنر هب ,فاص رایسب نامسآ كي هب هکنیا

 .دنرادن رگیدکی اب یتوافت نامسآ تالاح عاونا .میراد شیپ رد هک یفده یارب هناقداص .دننزیم

 .دنوش یم دراو امش نهذ هب هک تسا یبلاطم تسا مهم هک یزیچ نآ عقاو رد

 .تسا هتفرگ رارق امش ناگدید لباقم رد و نامسآ زارف رب خرچ كي هک دینک مسجت الاح

 كی مسجت رادنپ ملاع یارب یلو .دنک یم هولج نکممریغ ای و لوقعمان یمک تیعضو نیا ًاملسم
 یارب مه خرچ لکش و عون .تسین عنتمم و لاحم ناگراتس زا رت نییاپ و نامسآ یالاب رد خرچ
 كي هک دییامرفب روصت تسا نکمم امش لاثم یارب .درادن ینادنچ تیمها میراد شیپ رد هک یفده

 یخرچ هدهاشم و هراظن هب الاح .تسا هدش رقتسم الاب نآ رد یگدنسیر خرچ كي ای و راطق خرچ

 دیوش یم هجوتم .دیلوغشم راک نیا هب امش هک روط نامه .دیا هدرک مسجم ناتنهذ رد هک دیزادرهب

 دینک روصت تسا نکمم امش یتاظحل رد .دوش یم رترود و رود امش زا هظحل هب هظحل خرچ نیا هک

 ندیخرچ لوغشم تعرسب ای و یمارآب هکنیا ای و هداتسیا كلف یالاب رب مارآ و تکاس خرچ هک
 نآ تیعقوم و تیعضو رد دینکن یعس .دشاب لوغشم .دنک یم لمع خرچ هک یتروص ره هب .تسا



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیون شور ۱۳۰

 .دیروایب دوجو هب یرییغت

 رتکچوک و كچوک هظحل هب هظحل .دنکیم تکرح یلعا توکلم رد خرج هک جیردتب
 ربارب زا اهربا یارو رد خرچ هقیقد هدزناپ ایو هقیقد هد ,هقیقد جنپ زا سپ هرخالاب .دوش یم

 .دوش یم لیحتسم نآ رد و بذج اههراتس زا یکی هب دیاش و هدیدرگ دیدیان امش ناگدید

 نامسآ هب نآ تشپ رد و دیا هتخود مشچ نامسآ زارف رب خرچ نیا هب امش هک روط نامه
 تروص هب هک مهاوخ یم امش زا .دیهد ماجنا مه ار یرگید راک امش ملیام .دیرگن یم اهتنا یب

 هب هیناث ۲ رد ددع ره تعرس اب اجنیا رد) دیرامشب تعرس نیا هب نییاپ هب ۱۰۰ ددع زا سوکعم

 سوکعم تروص هب و دیرگن یم نامسآ هب امش هک طیارش نیا رد .(دیرامشب سوکعم تروص
 و ادص ندینش هب یزیجان لیامت رگید هک هدش لوغشم امش یرکف یاضف نانچنآ .دیرامش یم

 نامهرد .متسه نآ لابند هب هناقاتشم نم هک تسا یزیچ نامه نیا .دیهد یم ناشن نم یاهفرح

 .تسا لوغشم ما هدرک داهنشیپ امش هب نم هک یتوافتم راک ود هب امش هاگآ ریمض هک یطیارش

 یتانیقلت بذج و لوبق هب لاب غارف و یدازآ اب هک دنک یم ادیپ ار ناکما نیا امش هاگآ نودام ریمض

 هسلخ هب یدوزب طیارش نیا رد بیترت نیا هب .مراذگ یم امش رایتخا رد نونکا مه نم هک دزادرپب

 .دیوریمورف یفیمع یمزینونپیه
 «دوریم اهرترود و رترود هب نامسآ هنهپ رد هک دینکیم هاگن یخرچ هب هک روط نامه الاح

 هظحل هب هظحل هک دینک یم ساسحا .دیتسه ندرمش لوغشم سوکعم یتروص هب هک یطیارش رد و

 دینکیم ادیپ ار ناکما نیا امش طیارش نیا رد بیترت نیا هب «.دیوش یم سکالیر رتشیب و رتشیب
 زا رگید یکی نایب هب هکنیا اي و دیهد رارق هدافتسا دروم ار هدنورشیپ ندش سکالیر ای هک

 رد هک اجنآ زا .تسا ریذپ ناکما اهنآ زا هدافتسا ناکما هتسب نامشچ اب هک دیزادرهب ییاهكينکت

 میهافم و نیماضم تحار یلیخ نیاربانب .دنکیمن زکرمت امش یاهفرح هب هژوس طیارش نیا
 وا هب امش نایرج نیا رد .دریگ یم رارق لوبق دروم و بذج هاگآ نودام ریمض طسوت ت

 كچوک تشگنا شرامش متخ هناشن هب .دیسر كي ددع هب وا نامز ره هک دینک یم نیقلت ار یبلاطم

 نیا یور رب راب دنچ .دیوشب نایرج نیا هجوتم امش ات دروایب الاب هب یمک ار شتسار تسد

 كچوک تشگنا هاگآدوخان یتروص هب .دسرب كي ددع هب وا هکنآ ضحم هب هک دینک دیکأت عوضوم

 تکرح ار تشگنا نیا یداراریغ ای یدارا تروص هب وا هک ینامز .دیآ یم الاب هب وا تسار تسد

 رتشیب نحل اب نیاربانب ,هتفرگ رارق یمزیتونپیه هسلخ رد نالا وا هک دیوش یم هجوتم امش .دهد
 .دیزادرب یم یمزیتونپیه طلست لامعا هب هنارمآ



 رارق یمزیتونپیه هسلخ كي رد هک دیوش هجوتم ات دینک یم تست ار وا امش نامز نیا رد

 ار وا هسلخ قمع .دینادیم حالص هک ییاهشور اب دیناوتیم نانیمطا نیا زا سپ .تسا هتفرگ
 .دینک رت قیمع و رتشیب

 هسلخ همتاخ زا سپ هک تسا رترثوم ییاههژوس یوررب صوصخب شور نیا نم رظن هب

 الصا هک دننک یم روصت - دنا هتشاد رطاخ هب ارروزیتونهیه یاهفرح مامت هک اجنآ زا - یمزیتونهیه

 اریز .دننک ناونع ار بلاطم نیا دنناوت یمن رگید اهنآ اجنیا رد .دنا هدشن دراو مزیتونپیه تلاح هب

 امش رگا .دنراپسب رطاخ هب ار اهفرح همه ات دنا هتشادن زکرمت و هجوت ندینش یارب یفاک هزادنا هب

 هب و هدرک یریگولج "هاگآ نودامزا هاگ آریمض ییادج و یزجت زا .دینک زکر مت هناهاگآ یتروص هب

 یارب دایز قایتشا هلمج زا] یللع هب رگا .دوش یم یریگولج مزیتونمیه شیادیپ زا بیترت نیا
 مزیتونییه شیادیپ زا مه طیارش نیا ,دشاب بارطضا طیارش رد ًادیدش هژوس [ندش مزیتونپیه

 ندرک نیرمت كينكت
 كينکت نيا درب راک .دریگ یم رارق هدافتسا دروم «دیما نیرخآ» ناونع هب اهنت كينكت نيا

 هدیدن یا هجیتن اهشور ریاس زا هک میروآیم یور نآ هب یطیارش رد اهنت و هدوب ریگ تقو رایسب

 .میشاب

 ی ات یا یو دیک ورم مار توس یا ااماک تاب ام
 :دییوگب وا هب مکحم

 .ما هدرب راک هب «ما هتسنادیم وت ندرک مزیتونپیه یارب هک ار ییاهشور مامت نم ,نک هجوت»

 هک منادیم مه ار رگید شور كي نم .دیهدب تبثم باوج اهنآ زا مادکچیه هب دیا هتسناوتن امش

 .دیروایب لمع هب ار یراکمه تیاهن هک دینک لوبق امش رگا - دوش یم عقاو رثوم متسه نئمطم
 اهنت .دیشاب هتشاد یراکمه نماب هناگادج هسلج هدزاود ای هد دیاب امش نآ رد تیقفوم یارب

 روسفورب طسوت راب نیلوا یارب تغل نیا .درادن دوجو هاگآ نودام ریمض یمدآ نهذ زا یدیورف راتخاس رد .۴

 عالطا بسک یارب ...داد ماجنا ار ییلاج یاهثحب دیورف اب هنیمز نیا رد و تفرگ رارق هدافتسا دروم هناژریب

 یملع یسررب باتک ۳۸ ات ۲۴ تاحفض هب هاگآنودام و هاگآدوخان .هاگآ یاهریمض شقن زا رتشیب

 ملق نیمه طسوت هک اکیرمآ رد مزیتونپیه تاقیقحت یوتیتسنا سیئر تورش دراچیر رتکد فیلأت مزیتونپیهدوخ
 .مجرتم - دییامرفب هعجارم .تسا هدش رشتنم و پاچ تاعالطا تاراشتنا طسوت و همجرت



 مزیتونبیه رد ندش داتسا نیون شور شن

 نیا رد .یا هدش مزیتونپیه ایوگ هک ینک رهاظت هک تسا نآ .مراد راظتنا امش زا نم هک یزیچ

 مراد دصق نم هک هچنآ اب یتسیاب امش .ینک یزاب ار هدش مزیتونپیه درف كی شقن دیاب امش طیارش

 راظتنا امش زا «میوگ یم امش هب ار یتاعوضوم نم .دیهد ناشن یگنهامه و یراکمه ,مهد ماجنا

 كي دینک روصت .دریگ یم ماجنا تروص نامه هب راک نایرج ییوگ هک دینک لمع یتروص هب مراد

 مزیتونپیه درف كي شقن دیراد امش طیارش نیا رد .دیزادرپیم شقن یافیا هب و دیتسه هشيپرنه

 ات دینک شیامزآ ار ناتدوخ ات دیریگب میمصت یطیارش چیه رد دیابن امش .دینک یم یزاب ار هدش
 .دینک یم تکرش یزاب كي رد اهنت امش ؟هنای دیا هدش مزیتونپیه ایآ دینیبب

 ارراک دیهاوخ یم هک یکینکت ره اب دیناوت یم امش .درک تقفاوم عوضوم نیا اب هژوس رگا
 ار كلپ یسهلاتاک تست امش .تسا هتفرورف مزیتونپیه تلاح هب هک دنک یم رهاظت وا .دینک عورش

 یسیلاتاک نومزآ امش .دنک زاب ار شنامشچ دناوت یمن هک دنک یم رهاظت هژوس .دیهدیم ماجنا

 هب نآ زا سپ .دروایب نییاپ هب ار شتسد دناوت یمن هک دنک یم رهاظت وا .دیهدیم ماجنا ار تسد

 ماجنا هب دیابن امش .دنتسه ینالضع تردق یناوتان هدودحم رد هک دیزادرپیم ییاهشیامزآ ماجنا

 رارق یسررب دروم تامهوت و یسح یب «یزنمآ یاه هدیدب اهنآ رد هک دیزادرپب ییاهشیامزآ

 .دنریگ یم
 دناوت یم دنک ششوک ًاعقاو وا رگا هک دناد یمن و دوش یم جیگ هژوس هسلج دنچ زا سپ

 اهراک نیا ماجنا هب هک یدرف ره المع ؟هنای دروایب نییاپ هب ار شتسد ایو هدرک زاب ار شیاهمشچ
 وا هک اجنآزا ؟هنای دهد ماجنا ار اهراک نیا دناوت یم وا ایآ هک دناد یمن یتدم زا سپ .دنک رهاظت

 وا نهذ رد دیدرت نیا - دنک یم راک نیا هب رهاظت وا دنچره - دروایب نییاپ هب ار شتسد ًاعقاو دیابن

 ادیپ یرتشیب شیازفا وا دوجو رد اهدیدرت نیا .درذگ یم هک یا هسلج ره .دوش یم نیزگیاج

 دیوش یم هجوتم امش .دهدیم ناشن هژوس هک ییاهلمعلا سکع ساسارب نامز رذگ اب .دنک یم

 رکذتم ,ندش رادیب زا سپ وا طیارش نیا رد .دهدیم ناشن ار یشخب تیاضر تفرشیپ وا هک

 هدرک یم ساسحا ار یکلغلغ شناتشگنا كون رد یعون هب ای و هدرک یتخرک ساسحا هک دوش یم

 یتدم زا سپ .تسا هدرک یم ساسحا ار ینزو یب ای یکبس شندب رگید یاهتمسق رد ایو تسا

 زا یش نیاربانب :تسا رک رایسب تمالغ نیا :دروایب دا هب ار هسلخ نامز اقیقد دناوت یمن و
 - وا یاهلمعلا سکع هلمج زا - ذوجوم دهاوش ساسارب امش هک ینامز رد و یلاوتم تاسلج

 ماجنا ار ییاهن نومزآ هرخالاب دیناوت یم امش «هدش مزیتونییه هژوس ًاعقاو هک دیدش نئمطم الماک
 .دیهد



 ۱۳۲ مهدزیس سرد

 ر ر

 هک مهاوخ یمامش زا نم لاح» :دییوگ یم وا هب ناهگ ان امش ,یسیلاتاک تست.كي طسو رد

 اعقاو !دیهد ماجنا ارراک نیا دیناوت یمن امش یلو .دیروايب نییاپ ار ناتتسد ات دینک ششوک ًاعقاو
 هب الاح !دیروایب نییاپ هب ار ناتتسد دیناوت یمن امش یلو ؛دیروایب نییاپ ار نآ ات دینکب ششوک

 «!دیور یمورف یقیمع یمزیتونپیه باوخ

 ع وضوم نیا هب هیبش هدیدپ نیا ساسا .دوش یم عقاو رثژم دراوم زا یرایسب رد شور نیا

 اعقاو رگید وا یتدم زا سپ .دنک یم فیرعت ار یعوضوم كي غ ورد هب اررکم یدرف هک تسا
 یلمع ماجنا هب یرهاظت ای یدارا تروص هب امش رگا .ْغورد ای دیوگ یم تسار هک دنادیمن

 و تقیقح مکح لمع نیا بیترت نیا هب .دننک یم داجیا زغم رد ار یهباشم لکش ودره .دیزادرپب
 .دنک یم ادیپ ار تیعقاو

 ندرک ترپ ساوح اب ماگمه مسجت زاتمم دتم كي
 ار هژوس .داد رارق هدافتسا دروم یهورگ ای یدرف مزیبونپیه یارب ناوتیم ار شور نیا

 :دیهد همادا تروص نیا هب و دینک هدامآ میتفگ هدنورشیپ ندش سکالیر دروم رد هک یشور دننام

 لباقم رد هک دیزادریب یهایس هتخت مسجت هب هتسب نامشچ اب هک مهاوخ یم امش زا نم»

 مه دیناوت یم .دیشاب دنمهرهب یبوخ روصت و مسجت تردق زا امش رگا .تسا هتفرگ رارق امش
 مسجت الاح .دینک یم مسجت ار نآ دیراد هک دینک روصت هنرگ و .دینیبب ار هایسهتخت نیا نونکا

 لهج ات یس دودح رد هک تسا هدش هدیشک یگرزب هریاد هایسهتخت نیا طسو رد هک دینک

 :«تسأ هدش هدیشک یگرزب × كي هریاد نیا طسو رد هک دینک مسجم الاح .دراد رطق رتمیتناس

 هب هریاد طیحم فلتخم یاهتمسق یور رب فلتخم یاهتمسق یاهتنا راهچ هک یروطهب

 دینک روصت الاح .دریگب تروص دایز تلوهس اب یتسیاب راک نیا .دشاب هتفرگ رارق سامم تلاح

 یمک «هدش سامم ای لصتم هریاد طیحم هب × هک ار یا هناگراهچ یاه لحم نک كاپ هتخت اب امش هک
 نیا ...مود لاصتا نیا ...لوا لاصتا نیا .دینکیم عورش اجنیازا ار راک نیا .دینک یم كاپ

 هریاد طیحم زا × ییوخب هک یطیارش رد الاح .مراهچ لحم مه نیا هرخالاب و موس سامت لحم
 دراو یا همدص هریاد هب هکنآ نودب «دیزادرب یم نآ یاهتمسق ریاس ندرک كاب هب .هدش ادج

 اب .تسا تسد پچ رگا) ناتتسار تسد اب و دیهدب ناترگید تسد هب ار نک كاپ هتخت الاح .دوش

 هزادنا هک یروط هب ,دیسیوتب هریاد لخاد رد ار گرزب ۸ كيو دیرادرب ار چگ هکت كي (پچ تسد

 .دشاب هتشاد هلصاف هرياد طیحم زا فرح نیا ات دینک تقد .دشاب هریاد طیحم فصن دودح رد نأ
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 كي ناتتسار تسد اب دیا هدادرارق ار نک كاپ هتخت ناتپچ تسد رد هک یطیارش رد و هظحل نیارد

 كي نآ یاج هب و دینک كاپ تقداب اره فرح نک كاپ هتخت اب الاح .دیا هدرک مسر ار گرزب ۸

 رد و دینک كاپ ار8 فرح نیا نک كاپ هتخت اب الاح .دیسیونب هریاد طسو رد ار گرزب 8 فرح

 یارب و دینک فقوتم ار یرگید راک ره الاح .دیسیونب ار« فرح كي هزادنا نامه هب و شیاج

 رد مهاوخ یم نم الاح .مهدب امش هب ار مزال یاهشزومآ ات دیهدب شوگ نم یاهفرح هب یتاظحل
 هریاد طسو رد هک ار یفرح امش هظحل نآ رد .موش رکذتم امش هب ار یتمالع صاخ هظحل كي

 هب بیترت نیا هب .دیسیون یم شیاج هب ار یرگید فرح كي نآ زا سپ و دینک یم كاپ دیا هتشون

 ار نآ و دیسرب 2 فرح هب هک ینامز ات .دیزادرپ یم یدعب فرح شراگن و یلبق فرح ندرک كاپ

 دینکب ناتدوخ یاهراک فرص ار ناتدوخ ششوک و یعس مامت هک مهاوخ یم امش زا نم .دینک كاپ

 اش اک شک لاخر طنا رخ ییا رک کیف نان نم یاهفرخ چ ندایژآهخوت ااض ار

 یمزیتونپیه تانیقلت .تسا لوغشم هایسهتخت یوررب فورح ندرک كاپ و نتشون نایرج هب الماک
 یمزیتونهیه هسلخ شیادیپ ثعاب و هدرک ادیپ یسرتسد امش هاگآدوخان ریمض هب ًامیقتسم نم
 هریاد لخاد رد یبوخب ار فورح مامت ندرک كاپ و نتشون راک امش هک ینامز .دوش یم یقیمع

 نایاپ تمالع هب و دیراذگب یرانک هب ار هایسهتخت و جک هک مهاوخ یم امش زا نم .دیداد ماجنا

 هب امش هظحل نآ رد .دیروایب الاب رتمیتناس ود دودح رد ار ناتتسار تسد هناشن تشگنا راک

 .دیا هتفرورف یقیمع یمزیتونپیه باوخ
 هریاد نایمرد یلبق فورح هزادنا نامه هب ار فرح .دیهدب همادا ناتراک هب الاح

 ناشن یزکرمت و هجوت نم یاهفرح و نم هب هکنآ نودب .دینک كاپ ار نآ یتدم زا سپ و دیسیونب
 سکالیر و شمارآ تلاح كي رد امش ندب مامت هظحل نیا رد ...دیهد همادا ناتدوخ راک هب .دیهد

 یاهتمسق مامت ...دیا هدش دولآ باوخ و لش الماک امش ...تسا هتفرگ رارق یا هدرتسگ ندوب

 هسلخ هب .دینک یم كاپ و دیسیون یم هک یفرح ره اب ...دنوش یم رت سکالیر و سکالیر امش ندب
 هناشن تشگنا هژوس هک دیهد همادا ینامز ات ار یظفل تانیقلت «.دیور یمورف یرت قیمع و قیمع

 لرتنک لامعا هب فراعتم و یداع تروص هب نآ زا سپ .دروایب الاب یمک ار شتسار تسد

 .دینک مادقا وا یور رب یمزینونهیه
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 مزینونپیه و ميقتسمریغ یاهدتم اسا قرب یاهشور

 یرادیب تلاحرد

 ندرک مزیتونپیه یاسآ قرب یاهشور
 و عیرس رایسب هک دنتسه مزیتونپیه هدننکداجیا یاهشور زا یخرب ناونع نیا زا روظنم

 ناونع اب نم یاهباتک زا رگید یکی رد .دنوش یم یمزیتونهیه هسلخ شیادیپ ثعاب ینآ ًابیرقت

 یفاک «میراد باتک نیا رد هک یفده یارب .تسا هدش ثحب دروم نیا رد "عیرس یاهمزیتونپیه

 یلاثم دنچ ًانمض . .تسا هدش انب اهدتم نیا اهنآ هیاپ رب هک ميزادرهب یلوصا ریسفت و حرش هب تسا

 اهنآ هکنیا ای و دراد دوجو عیرس رایسب مزیتونپیه عون ود اهنت المع .منک یم وگزاب امش یارب مه ار

 :مینک میسقت هورگ ود هب میناوتیم ار

 لقادح هک ییاههژوس .دننک یم لمع یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت ساسارب لوا هتسد .۱

 شیوخ نهذ رد ار یترابع ای تمالع دنناوت یم .دنا هدیسر هسلخ قمع تاقبط زا موس هلحرم هب

 البق هک روط نامه .دنسرپ یمزیتونهیه هسلخ كي هب ًاروف نآ هئارا ای نایب اب هک یروط هب .دنریذپب

 ترابع ای تمالع نآ هرابرد اهراب دیاب هسلخ قمع نآ رد .میدش رکذتم مه
 رارکت و دوش تبحص

 طسوت ناک دوک مزیتونپیه یاهشور و عیرس مزیتونپیه ناونع اب رگید باتک زا یلصف اب هارمه باتک نیا .۱

 .مجرتم - تسا هدش رشتنم و همجرت یسراف هب ملق نیمه
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 کک

 دوش رتعیب نا ماود و رثا ات درک

 ندیشک .هد ای جنپ ات ندرمش .هملک كي لاثم یارب .دشاب یزیچ ره دناوت یم تمالع نیا

 .دشاب هدش هضرع هژوس هب هسلخ تلاح رد هک یرگید تمالع ره ای و قیمع سفن دنچ

 ای تمالع نیا هرابرد ررکم یتروص هب زجوم یترابع یط هسلخ زا یبسأنم قمع رد روزیتونپیه

 رادیب زا سپ اهدعب هک ددرگ یم رقتسم هژوس نهذ رد یتروص هب نآ راثآ و دنک یم تبحص ترایع

 رد .دنک یم لمع تردق اب و تعرسب مه فراعتم یرادیب طیارش رد و یمزیتونپیه باوخ زا ندش

 هب و اروف هژوس «هدش هتفگ نخس نآ هرابرد هسلخ طیارش رد هچنآ اب ههجاوم رد طیارش نیا

 .دوریمورف هسلخ تلاح هب اسآ قرب یتروص

 ییورایور زا سپ هک دوش یم عناق هزوس نهد ,دوش رارکت عوضوم نیا راب دنچ رگا المع

 FF .تسین قوف ترابع هب مه یزاین المع .دوش دراو یمزیتونپیه باوخ تلاح هب اروف ؛نآ اب

 .دنک هدارا هک ینامز ره ,دشاب هدرک لوبق ار عوضوم نیا ینطاب نامیا یور زا و الماک هزوس

 .دوش دراو یمزیتونپیه باوخ هب اروف دناوت یم

 تعرسب ناوت یم ار اههژوس زا یخرب «یلبق ندرک مزیتونپیه هب زاین نودب یتح ۲

 رد ءاکیرمآ هعماج رد .میراد زاین «بوخ یاههژوس» هب اهراک نیا ماجنا یارب .درک مزیتونپیه

 تعرسب «یلبق هقباس نودب دنناوتیم هک دنراد ار تیلباق و دادعتسا نیا مدرم زا ۲۵ دودح

 .دنوش مزینونپیه

 زا یخرب هک دنک ادیپ داقتعا عوضوم نیا هب یتسیاب هژوس شور نیا ققحت یارب

 یناهگان نامرف كی طیارش نیا رد رگا نیاربانب .دنتفا یم قافتا دنراد یداعریغ یاههدیدپ

 .دور یم باوخ هب وا رو .دوش هداد «!باوخب»

 هتفگ هژوس هب .تسا روظنم نیا یارب یبوخ لاثم رگیدکی رد اهتسد ندش لفف تست

 هس ددع ات امش هکنآ زا سپ هک دوش یم هفاضا و دربورف رگیدکی رد ار شیاهتسد هک دوش یم

 ندرک زاب یارب وا هکنآ زا سپ .دنک زاب رگیدکی زا ار شیاهتسد دناوت یمن رگید وا ,دیرامشب

 هب یبوخب و تعرسب نیاربانب .دنک زاب ار اهنآ دناوت یمن هک دش هجوتم و درک ششزک شیاهتسد

 .دوش یم دراو یمزیتونییه هسلخ كي

 .دنک زاب رگیدکی زا ار شیاهتسد دناوت یمن رگید وا هک تقیقح نیا هب هجوت اهنت ءالمع

 رارق یرادیب طیارش رد مزیتونهیه عون زا قمع مک هسلخ كي رد البق هژوس هک تسا نآ هناشن
 تلاح كي نونکا مه هک تسا هتکن نیا مالعا اب ربارب باوخ هب نتفر نامرف .تسا هتفرگ
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 .دراد وا یمزیتونپیه

 نایب هسلخ یروف شیادیپ یارب عیرس مزیتونپیه باتک رد هک یرگید یاهكينكت مامت
 زا یخرب هک دراد راظتنا و دوشیم عناق هژوس اهنآ مامت رد .دنا هدش انب لصا نیمه رب «هدش

 نامرف كي .درادن یرگید هراچ میلست زا ریغ نآ لباقم رد واو دنتفیب قافتا یداعریغ یاههدیدب

 نیاژآ امفاو هوس رگا .دراذگ ین ینایاپ هطقن دوجوم راظتنا تلاح و یفیلکت یب هب باوخی»
 زاین مه یصاخ كينكت هب هژوس ندرک مزیتونهیه یارب المع وا ,دشاب هتشاد یفاک عالطا عوضوم
 .دنک عارتخا ای یحارط ار عیرس مزیتونپیه زا یعونتم و ددعتم لاکشا شدوخ دناوت یم وا .درادن

 هتفای لکش رییغت ای میقتسمریغ یاه كينکت
 هزوس هک یتروص هب .دوش ءاقلا یا هتفای لکش رییغت تروص هب تسا نکمم مزیتونپیه

 ار درف كي مییوگب هک تسین انعم نآ هب ترابع نیا .دوش یم مزیتونپیه دراد هک دوشن هجوتم

 هک تسا نیا نایرج نيارد ام فده و راک شور .درک مزیتونپیه شا هدارا و لیم فالخرب ناوت یم

 دهدب صیخشت دناوتن تیاهن رد وا هک مینک تیاده یمزیتونپیه هسلخ یوس هب ار هژوس یتروص هب

 ناتتا یعقاو مزیتونپیه كي .دراد رارق نآ رد هک یعضو نیا

 هژوس هک دوش یم لصاح مزیتونپیه داجیا میقتسمریغ یاهدتم زا یطیارش رد تیقفوم

 زا سپ هک دننک یم رکف مدرم زا یمیظع تیرثکا .دشاب هتشاد مزیتونپیه هراب رد یتسردان تاروصت

 رد .تسا هاگآریغ الماک یطیحم طیارش هب تبسن اي باوخ هژوس ,هسلخ تلاح رد نتفرگ رارق

 نیا اب یدارفا بیترت نیا هب .دنرادن یمزیتونپیه طیارش اب یطابترا باوخ و یشوهیب هک یلاح

 .دنشاب هتشاد عالطا عوضوم نیا زا هکنآ نودب .دنوش مزیتونهیه المع تسا نکمم شرگن

 ۱ :دراد دوجو میقتسمریغ هسلخ لامعا یارب یژتارتسا اي شور هس

 هب فلتخم یاهباتک رد شور نیا .تسا یجیردت ندش سکالیر قیرط زا لوا عون ۱

 هک تسا یزیچ نآ لداعم و هیبش یلک ظاحل زا هتفر مه یور .تسا هدش نایب یعونتم یاهتروص
 ات دوش تقد دیاب اجنیا رد .میا هدرک هراشا نآ هب «هدنورشیپ ندش سکالیر نومزآ» ناونع اب البق

 نیا رد هژوس .دوشن هدافتسا هریغ و «ندش دولآ باوخ» .«باوخ» .«مزیتونپیه» یاههژاو زا

 هزوس دوش ارجا یبوخب كينکت نیا هک ینامز .تسا هدش سکالیر هک دنک یم لایخ اهنت طیارش

 هک دوش یم مولعم .دریگب تروص یکلپ یسملاتاک نومزآ رگا .دریگ یم رارق باوخ طیارش رد
 .دنک یمن ادیپ عالطا بلطم نیا زا وا زونه دنچره .تسا هدش مزیتونپیه هژوس
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 - یسح یاهدتم زا ميقتسمريغ یاهكينکت اب مزیتونپیه داجیا یارب مود شور رد .۲

 هرطاخ كي رکذ هب نم ,شور نیا حرش یاج هب .دوش یم هدافتسا روتوم - یروسنس ای یتکرح

 .داتفا قافتا نم یارب شیپ لاس دنچ هک مزادرپیم

 مزیتونهیه اب درد یب نامیاز یارب ات مهدب یتقو وا هب هک تساوخ و درک نفلت نم هب یمناخ
 وا هب نم .دراد تقو نامیاز نامز ات هتفه ود طقف وا هک مدش هجوتم تبحص نایرج رد .دوش هدامآ

 اریز «مینکیم عورش ار اهشزومآ نیا یرادراب مجنپ ای مراهچ هام زا الومعم ام هک مدش رکذتم

 نامیاز یارب هژوس ات دنک یم بلط ار یرتشیب تقو هک دریگب تروص دیاب یددعتم یاهراک
 زا هرود نیا یارب ار عوضوم نیا وا هک متساوخ وا زا نم .دوش هدامآ مزیتونپیه قیرط زا درد یب

 زا وا .دنک نقلت نم هب راک نیا ماجنا یارب عقوم هب یدعب یرادراب رد یلو ,دنک شومارف یرادراب

 هملاکم هب دهد ماجنا تسناوت یمن یرگید راک هک اجنآ زا یلو .دش تحاران یلیخ اهفرح نیا

 .داد همناخ

 :متفگ وا هب بجعت اب نم .درک نفلت نم هب رگید راب وا رگید لاس

 «؟دیا هدش رادراپ رگید راب امش ؟دییامرف یم یچ»

 «.مشاب هدش هدامآ رگید یرادراب یارب مهاوخ یم یلو «هن» :داد باوج وا

 :دوب نیا درک نم زا وا هک یلاؤس نیلوا و دندمآ نم دزن هب شرهوش اب مناخ نیا

 «؟دینک مزیتونپیه ارم دیناوتب هک دینک یم رکف امش ایآ ,نورآ یاقآ»

 داد عالطا نم هبوا ؟تسا هتفرگ رارق دیدرت و كش رد ردق نیا ارچ هک مدیسرپ وا زا نم

 اهنآ زا كيره و دوب هدرک هعجارم رگید روزیتونپیه ود هب .دوب هدش دیماان نم بناج زا هک ینامز

 هدشن یو ندرک مزیتونپیه هب قفوم اهنآ یودره .دننک مزیتونهیه اروا یتروص هب هک دندوب هدیشوک
 هیحور اب یو نیاریانب .دنک مزیتونپیه ار وا دناوت یمن سکچیه هک دندوب هتفگ وا هپ و دندوب

 .دوب هدرک هعجارم نم هب لماک یریذپ تسکش

 مزیتونپیه وا هک میوگب وا هب مناوتیمن یفاک تامدقم نودب هک مداد حرش وا یارب نم

 وا یریذپ مزیتونپیه تردق یتسیاب ,ییاهن یریگ هجیتن نیا هب ندیسر زا شیپ هکلب ؟هن ای دوش یم
 .درک تقفاوم عوضوم نیا اب وا .مهدب رارق شجنس دروم ار

 مزیتونپیه ییاهشور اب اروا مناوت یمن هک مدیشیدنا یم عوضوم نیا هب نم تاظحل نیارد

 نآ زا هدافتسا لباقم رد یا هزادنا هب وا .دنا هدش هجاوم تسکش اب اهنآ دربراک رد نارگید هک منک

 و قایتشا اب نیاربانب .درک یمن روصت ار تیقفوم هب دیما نیرتمک هک دوب تسکش هدامآ اهكينکت
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SEیک ی  Eنیو  

 هدرک هدافتسا هنارمآ یاهشور زا اهنآ یود ره ,یریذب مزیتونپیه یاه تست 7 ناونع هب .دنا هتفرگ

 هداد رارق هدافتسا دروم ار اهتسد ندش لفق شور یمود و مس تشب زا طوقس نومزآ یلوا .دندوب

 هداد رارق هدافتسا دروم مه ار لودناپ شیامزآ ود ره .هیلوا یاهنومزآ رد تسکش زا سپ .دوب

 ندش هریخ شوز زا ودره مه ندرک مزیتونپیه یارب .دنا هدوب قفومان ودره .دروم ودره رد هک دندوب

 رب یرثا هک دندوب هدرک هدافتسا یظفل تانیقلت نایب و یجیردت ندش سکالیر هفاضا هب مشچ

 .مدرک لاوس وا زا اهتسد نتفر نییاب و ندمآ الاب دتمزا هدافتسا دروم رد نم .تسا هتشادن وا یور

 نم هظحل نیا رد .درادن ییانشا یتکرح - یسح یاهكينکت و شور نیا اب وا هک مدش هجوتم

 .مدوب هدرک هدامآ منهذ رد وا ندرک مزینونهیه یارب ار یحرط

 نی اب ار زاک نم دوب هقش ماجنا وا یوررپ تیقفوم اب:لردناب تست البق هک اجنا زا

 و ندمآ الاب نومزآ اب وا نوچ .داد تبثم باوج شيامزآ نیا هب یبوخب وا .مدرک عورش نومزآ

 زا سپ هلصافالب ار یریذپ مزیتونپیه یریگ هزادنا كينكت نیا .تشادن ییانشآ تسد ندمآ نییاپ

 ندش لفق شیامزآ ماجنا اب ار همانرب متسناوتیم نم .دوب تبثم الماک نآ باوج هک مداد ماجنا نآ

 :مدرک لمع تروص نیا هب یلو ,مهدب همادا بقع تمس زا طوقس اي و اهتسد

 .دیدش لوبق مه نومزآ نیا رد امش رگا .مهد ماجنا مه ار یرگید شیامزآ مهاوخ یم نم»

 و دیرش یادت یوو ےک ین نار وش مرت روھ ئارت یم ا هک ہوش یم مول
 امش یور رب ار یتکرح - یسح شیامزآ كي نم ات دیهد رارق ناتیاهنار یور رب ار ناتیاهتسد

 .مهد ماجنا

 و دینک هاگن ناتیاهتسد هب و نییاپ هب مهاوخ یم امش زا نم .دیا هتسشن اجنآ هک روط نامه

 نیا رد امش هک روط نامه .دیهدب شوگ نم یاهفرح هب زکرمت اي ششوک نودب و تحار یلیخ

 یی اور و OE ور یو ور و

 ای و دینک هجوت دنک یم ادیپ نایرج امش یسفنت یراجم رد هک اوه نایرج هب یبوخب دیناوت یم امش
 زا دیناوت یم امش ا .دینک ساسحا ار ناتبلق رمتسم و بوانتم ندیپت 3 نوخ نایرج شدرگ

 ,دیاش .دیرگن یم ناتیاهتسد هب امش هک روط نامه .دینک ادیب یهاگآ ناتندب رگید لامعا زا یخرب

 فی رظ اي فیعض یلیخ تسا نکمم تاکرح نیا .دنیامنب بلج ارامش هجوت تاکرح زا یخرب

 و تالضع زا یضعب هک دیوش هجوتم ای و ددرگ رهاظ امش ناتشگنا زا یکی رد یشرپ دیاش - دنشاب
 ثداح هلضع كی رد یشچیپ ای و دننک یم تیلاعف یداراریغ و شوجدوخ یتکرح یارب اهنودنات



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۷۱۴۰

 امش ندب لخاد رد هک دیشاب هتشاد هجوت یتداوح هیلک هب تقدب مهاوخ یم امش زا نم .دوش یم

 رارق قیقد لیلحت و هیزجت دروم ار یتکرح ره .دنریگب لکش تسنا نکمم- ناتیاهتسد رد هژیوب -

 «.دیوش قیقد .دینک یم هک یسح هنوگره یور رب .دیهد

 ار وژاب و تسد زاورپ شور كي نم هک دنا هدومرف هجوت هظحل نیا ات دبال ام ناگدنناوخ

 هپ هدارا یور زا و مدوب هدرک هدافتسا نومزآ كي ناونع هب كينکت نیا زا نم .مدوب هدرک عورش

 هجوتم یبوخب نم .دهد رارق لیلحت و هیزجت دروم .دنیب یم هک ار هچنآ هک مدوب هدش رکذتم هژوس

 وا ساوح .دهدرارق یسررب دروم ار یعوضوم میهاوخب هژوس زا هک یطیارش رد هک مدوب هتکن نیا

 .دوش یم ترپ مزیتونبیه زا

 رو نکس هشت رک چ س شور ر ا چ غ رک کش کن آی
 هجوتم نم هکنآ ضحم هب .داد یم باوج تسد زاورب شور هب یلاع یلیخ وا .دیدرگ رادیدب اهنآ

 نیا یور رب هک مت متساوخ یم وا زا و هدش رکذتم وا هب ار بلاطم نیا ارو مدش یم ینایرج عوقو

 نیا وترب رد .دندنويپیم عوقو هب یئداوح هچ دوش هجوتم ات دزادرپب لوصت وه رجت هی اههدیدپ

 هتفرگ رارق یمزیتونپیه هسلخ كي رد هک دوب هدشن عوضوم نیا هجوتم ًاعقاو وا ,تانیقلت زا لکش
 .تسا

 مخ وا جن :رآ .میقتسمریغ نیقلت ریثأت تحت و درک تکرح الاب تمس هب جیردتب وا تسد

 ینامز ات ,مداد همادا ت نایرج نیا نم .دیدرگ وا تروص هجوتم وا تسد و هدش
 رایسب طیارش نیا رد هک مدرک نیقلت وا هب هک دوب هظحل نیا رد .دیسر شتروص هب وا تسد هک

 شتروص یور رب شتسد یامرگ ساسحا زا یو هک مدرک نیقلت وا هب .تسا سکالیر و تحار

 دروخرب اهنآ هب نونکا مه هک دنکب رکف یتاکاردا ریاس هراب رد مدرک دیکأت وا هب و درب دهاوخ تذل

 یا هقیقد جنپ ای راهچ نانیمطا بسک یارب و دنام یقاب تیعضو نیا رد وا تسد .تسا هدرک ادیپ

 ار ناشتسد مه رگا و دنوش یم هتسخ دوز تیعضو نیا رد دارفا .تیرثکا .مداد همادا ار تیعضو نیا

 رد اههناشن و راثآ نیازا كيچيه .دننک یم یدیدش یتحاران ساسحا اعقاو .دنرواین نییاب هب

 هب وا دندادیم ناشن هک دندوب یدهاوش و لیالد عومجم رد اهنیا و دروخ یمن مشچ هب هژوس

 .دوش هاگآ بلطم نیا زا وا مراذگن ات متشاد یعس نم یلو «تسا هتفرورف هسلخ تلاح

 وا هکنآ نودب منک ناحتما ار وا مناوتیم هنوگچ هک دوب نیا نم لکشم تاظحل نیا رد

 :مداد همادا بیترت نیا هب نم نیارباتب ؟تسا هدوب هسلخ طیارش رد هک دوش هجوتم

 نایرج جیردتب هديا هتشادهگن ناتتروص لباقم رد ار ناتتسد امش هک یطیارش رد الاح»
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 جراخ 5 نآ رد دوجوم یاهنوخ ,هبذاج هوق ریثأت تحت یتح و دوشیم رتمک نآ رد نوخ

 یعیبط الماک هک دوش یم ادیب تسد نیا رد یتخرک ساسحا كي جیردتب طیارش نیا رد .دنوش یم

 نیا .دنامب یقاب الاب رد رتشیب و رتشیب تسد نیا هک ردق ره .تسا ینوخ مک كيژلويزيف هجیتن و

 دیدش ردق نآ عضو نیا یهاتوک نامز زا سپ .دوش یم رت قیمع و رتدیدش مه یتخرک ساسحا

 نیا تسوپ طیارش نیا رد .تسا هدش سح یب تسد نیا ییوگ هک دینک یم رکف امش هک دوش یم

 تسد زا نوخ جورخ .دنک یمن ساسحا ار درد رگید یلو .دنک سح ار سامت تسا نکمم تسد

 نیا تشپ زا نوگشین كي نم عقوم نیمهرد «.دروآ یم دوجو هب ار عضو نیا یعیبط یتروص هب

 هنوگچیه .مبايرد ار وا لمعلا سکع ات متسیرگنیم وا هرهچ هب تقد لامک اب و متفرگ تسد

 :متفگ وا هب نم هرخالاب .دروخیمن مشچ هب یراثآ

 «؟دینک یم ساسحا ار یزیچ امش ایآ هک دییوگب نم هب»

 ديك ىه نسل ارس تسد تن تیراو امش ,املتسد داد تاون وا
 .دريگب نوگشین اروا تسد تشپ مکحم هک متساوخ شرهوش زا هراشا اب نم نامز نیا رد

 ناشن یلمعلا سکع وا هک دش نئمطم هکنآ زا سپ یلو .داد ماجنا ارراک نیا یگتسهآب وا ادتبا رد

 :داد باوج وا .دیراد یساسحا هچ هک مدیسرپ وا زا هرابود .درک رتشیب و رتشیب ار راشف دهد یمن

 وا هب نم نآ زا سپ «.دنک یم سمل ارم تسد تشب شب دراد كج .منک یم سح هک هتبلا»

 زا سپ «.دینک یم زاب ار ناتنامشچ امش «مدیسر جنپ ددع هب هک ینامز ,مرامش یم جنپ ات نم» :متفگ

 :تفگ نم هب و درک زاب ار شنامشچ وا «جنپ ددع نایب زا سپ و مدرک ندرمش هب عورش نم نآ

 «؟دینک یم رکف هچ امش «بوخ»

 لکشم وا یارب بلطم نیا لوبق .دوب هدش مزیتونپیه وا هک مدرک مالعا وا هب نم هک ینامز
 ار وا تسد تشب یتخس هب هک درک یمن لوبق زگره وا .دادیمن یهاوگ شرهوش رگا .دومن یم

 سپ .دوشب مزیتونپیه دناوت یم هک درک عناق ار وا یدایز دودح ات نایرج نیا .مدوب هتفرگ نوگشین

 قمع مدرک یم روصت نم .داد رارق لوبق دروم مه ار شتسد تشپ رد یسح یب دوجو یتدم زا

 .دوب راهچ ای هس لحارم دودح رد وا هسلخ

 رییغت یتروص هب مزیتونپیه تلاح هب ندش كيدزن زا یلاع ریوصت كي .دش نایب هک هچنآ

 .دشاب یم یتکرح - یسح هدیدب ساسارب و هتفاي لکش

 ای وبسالپ دربراک ۳ زا میقتسمریغ یاههار زا هسلخ هب ندیسر یاری موس هار ۳

 تیصاخ نودب و ررض نودب صرق ای وراد كي یکشزپ حالطصا رد وبسالپ .دشاب یم امنوراد



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۳۲

 امنوراد ای وراد نیا .دریگ یم رارق هدافتسا دروم ینامرد فادها زا یخرب هب ندیسر یارب هک تسا

 رگا و تخاس هریغ و نان ,رکش زا ناوتیم ار امنوراد .درادن ینامرد شزرا هنوگجیه عقاو رد

 .درک هدافتسا رازه رد ٩ كمن لولحم ای كيژلويزيف مرس زا ناوت یم .دشاب رظن دروم یقیرزت لکش

 هدافتسا هلیسو نیا زا دنناوت یم ینامرد ای یشهوژپ صاخ فادها یارب و یکشزپ یاهرداک طقف

 .دننک
 ار نآ رگا هک دیوگب وا هب و دهدب رامیب كي هب ار عون نیا زا یصرق تسا نکمم كشزپ كي

 زا یخرب ربارب رد شور نیا .دباوخیم یهاتوک رایسب تدم زا سپ .دروخب بآ ناویل كي اب

 .دوش یم عقاو رثؤم یا هدننکروحسم تروص هب نارامیب

 لبق لاس دنچ هک تسا وبسالپ رب یکتم شور كي «مزادرپ یم نآ حرش هب ریز رد هک هچنآ
 .ما هدوب نآ رظان و دهاش كشزپنادند كي بطم رد

 یعون هک تفگ دوب رارق یب و تحاران رایسب یرامیب هک هلاس هدزای رسپ كي هب یاشزپنادند
 تیعضو كي رد اهنت هکلب .دنک یمن شوهیب ار رامیب هک دراد رایتخا رد ار تزا دیسکا زا صاخ

 یناسأب و هدش درد یب و سح یب الماک رامیب طیارش نیا رد .دهدیم رارق دولآ باوخ و ییایژر

 و ینیب یور رب ار تزا دیسکا كسام وا نآ زا سپ .دنک لمحت ار نادند هرفح ندش خرچ دناوت یم

 تروص هب نآ اب ماگمه و دشکب یقیمع یاهسفن هک تساوخ وا زا و داد رارق رامیب تروص

 لاح زا الماک هک دمآ یم رظن هب ,دیسر تفه ددع هب كدوک هک ینامز .درامشب كي ات هد زا سوکعم
 راک هب عورش كشزهنادند تیعضو نیا رد و دوب هدش سکالیر و لش الماک وا دبلاک .تسا هتفر
 تالاوس هب تسناوتیم و تشاد یهاگآ تشذگ یم وا فارطا رد هک هچنآ زا هچبرسپ .درک

 اب درد الصا ودرب یمرس هب مارآ و دولآ پاوخ طیارش فای ردوآ .دیوگب تسرد باوج فاشزپنادند
 .دومن یمن یرارق یب راهظا و درک یمن ساسیحا كشزپنادند یاهراک زا یتحاران

 كي .دوب هدشن لصو مه زاگ ردنلیس كي هب هلول كي قیرط زا یتح كسام نآ عقاو رد

 هب یلاصتا ای طابترا یلو .دش یم جراخ نآ زا زوزو یادص كي هک دوب نشور كچوک هاگتسد

 .تشادن هدننک شوهیب ای سح یب متسیس
 داجیا یارب یکمک لیاسو) اه"دیاونپیه ریاس و كاسیدونپیه شرگن ای دید كی اب

 روزیتونپیه اهنآ رد هک یسامتریغ و یسامت یاهساپ عاونا .دنتسه وبسالپ زا یعاونا (مزیتونهیه
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 ویسالپ یعون عقأو رد ,.دهدیم تکرح هژوس ندب یور رب ار شح شتسد یصاخ یاهادا و تاقیرشت اب

 .دراد ینیقلت رثا كي اهنت عقأو رد وبسالپ ا تناسب

 هک دننک یمرثا لیلد نآ هب ميقتسمريغ یاهشور .هدش نایپ لاح هب ات هک روطنامه

 قیرط نیازا هک دننک یم رکف و دنهدیم ناشن داقتعا اهنآ هب تروص نیا هب اههژوس نیگنایم
 مزیتونهیه ًاعقاو هک اجنآ زا .دنوریمورف باوخ و یهاگآدوخان یایند هب و دنوش یم مزیتونپیه

 مهارف یلاع ناکما نیا روزیتونپیه یارب نیاربانب .تسین باوخ و یشوهبب اب هارمه ًاموزل ندش

 .دسریم یمزیتونپیه هسلخ هب .دوش هجوتم ای دنادب هکنآ نودب هک دیآیم

 یرادیب طیارش رد مزیتونپیه
 .مهد هئارا امش هب ار یرادیب طیارش رد مزیتونهیه باذج هلوقم رت نشورو رتهب هکنآ یارب

 نم .منک نایب «تسا هدش نیودت مدوخ طسوت هک ار هیرظن كی هک مراد زاین نیا هب منک یم ساسحا

 و هب رجت لاس اههد زا سب هک تسا یبلاطم نیا .مرگن یمن هرخآ فرح» ناونع هب هیرظن نیا هب

 رظن هب یرورض و مزال مزیتونپیه هدیدب مهف و كرد یارب و تسا هدرک روطخ نم نهذ هب هعلاطم
 .دیا یم

 نیا .تسا تسردان و طلغ یراذگمان كي یمزیتونپیه هسلخ ای باوخ حالطصا نم رظن هب

 یرادیب طیارش اب المع و درادن یتهابش ميراگنا یم باوخ ای یشوهیب ار نآ ام هک هجنآ اب طیارش

 .تسا رتکیدزن و رتهیبش لوادتم و یداع

 قباطم هک هتفرگ دای هژوس هک تسا ییاهزیچ دیآ یم رظن هب «سنارت» ای یمزیتونپیه هسلخ

 دنک یمراتفر یتروص هچ هب یمزیتونپیه طیارش رد درف كي هک هتفرگ دای لبق هژوس .«دنک راتفر» نآ
 .دنک یم راتفر یراتفر یاهوگلا نآ قباطم تسرد .دش مزیتونپیه هک ینامز و

 رکف وا .دنک یم رهاظت ای بلقت هژوس طیارش نیا رد هک منزیمن ار فرح نیا الصا نم
 رد وا .دشابیم یمزیتونهیه هسلخ همزال و رگنایامن .دهدیم هئارا هک ار ییاهراتفر دنکیم

 رد یعیبط و هنامیمص یزاب هب اهنت وا .دوش یمن دراو یشوهیب هلحرم كي هب الصا طیارش نیا

 ای .دریگ یم رارق مسیلوبمانموس طیارش رد هک یا هژوس .تسا هتفرگارف ار نآ هک دزادرپ یم یشقن

 زا ای و دراذگ یم شیامن ضرعم هب ار یدرگباوخ هدیدب كي و تسا باوخ رد هک دنک یم رکف اعقاو

 لمع یتروص هب دیاب هک دنک یم ادیب ار رواب نیا .دنک یم تفایرد هک یمزیتونپیه تانیقلت قی

 .دوریم راظتنا یتسیلوبمانموس هژوس كي زا هک دنک
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 ,دنراد دوجو هک یرگید تادهاشم و تاعلاطم هوبنا و قوف بلاطم هب هجوت اب نیاربانب

 طیارش رد یتسیلوبمانموس تلاح كي لعفلاب ای هوقلاب تروص هب ناوت یم هک دوب نئمطم ناوت یم

 طیارش هب هک دشاب یاهژوس تیعضو و تلاح هب هیبش الماک هک دروآ .دوجوهب ار یرادیب

 تیعضو رد رارقتسا لداعم ار ندش مزیتونپیه هک ییاههژوس .تسا هدیسر یتسیلویمانموس

 السا .دنب ای یم تسد یرت كبس یاههسلخ هپ هک ینامز .دنراگنا یم یربخ یب و یتسیلوبمانموس

 زا اهنآ روصت و رطاخ رد هک ار هچنآ اریز .دندوب هدش مزیتونپیه هک دننک لوبق دنتسین رضاح

 نییاپ ای و اهمشچ ندرک زاب هب رداق هک ینامزوا .دنا هدرکن ساسحا ,هتشاد دوجو ندش مزیتونهیه

 ناونع هب ار اهنیا و دوش یم بجعتم هدیدپ نیا اب دروخرب زا اهنت .دوشیمن شتسد ندروآ
 رارق ددجم شزومآ تحت یتسیاب دارفا نیا .دنک یمن لوبق یمزیتونپیه هسلخ زا ییاههناشن

 مزیتونهیه هک دننکن لوبق اهنآ رگا .دنک ادیپ لیدعت و حالصا اهنآ تسردان تاروصت ات دنریگب

 اهنآ لوبق دروم .دشاب هدش هئارا نانآ هب هک مه ینامرد تانیقلت رگا طیارش نیا رد .دندوب هدش

 .دریگ یمن رارق

 یرادیب طیارش رد ندش مزيتونپیه یوس هب هار ود

 .دراد دوجو هار ود یرادیب طیارش رد مزیتونپیه هدیدپ ندروآ رد شیامن ضرعم هب یارب

 .دینک باختنا ار اهنآ زا یکی فده هب ندیسر یارب دیناوت یم امش

 یمود هب تبسن شور نیا .تسا یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت هئارا قیرط زا اهنآ زا یکی
 وا هب .تفرگ رارق یمزیتونپیه هسلخ طیارش رد هژوس هکنآ زا سپ كينکت نیا رد .تسا رت هداس

 زا و دوش یم رایشه و رادیب وا - جنپ ات ندرمش زا دعب الثم- یهاتوک تدم زا سپ هک دوش یم نیقلت

 دهد یم ماجنا ار ییاهراک تقدب مه طیارش نیا رد وا طقف .ددرگ یمرب یداع طیارش هب ظاحل ره

 اراک دیه مار ناز وتسخوآ هب و دیک راد ار یھ نا زا یس توش یانگ وا هک
 هک دینک یم نیقلت وا هب امش لاثم یارب .دنریگ یمرارق هدافتسا دروم مزیتونپیه طیارش رد یگداسب

 كي رد .درک دهاوخ لمع تروص نیا هب مهوا و .دنک دنلب نیمز یور زا ار شیاپ دناوت یمن رگید
 نیقلت نیا هب وا و دنک زاب مهزا ار شیاهتسد دناوت یمن رگید یو هک دییوگ یم وا هب رگید نومزآ
 امش .دوب هدیسر یدردیب و یسح یب هلحرم هب وا زونپیه طیارش رد رگا .دهد یم تبثم باوج

 هب وا و دیروآرد شیامن ضرعم هب وا ندب یاهتمسق زا یکی یور رب ار هدیدپ نیا دیناوتیم

 و تیلباق نیا یبوخب زونپیه طیارش رد وا هک اجنآ زا .دهد یم ناشن ار یسح یب تروص نیمه
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 ار هدیدپ نیا تروص نیمه هب مه نآ زا سپ یرادیب رد نیاربانب .تسا هداد ناشن ار دادعتسا

 .دهدیم ناشن

 لصاح یریذپنیقلت یاهنومزآ هب ندیشخب تعسو و نداد شرتسگ قیرطزا مود هار

 دننام- هداس یریذب نیقلت نومزآ كي ادتبا امش هار نیا قیرط زا فده هب ندیسر یارب .دوش یم

 باوج تست نیا هب هژوس هک ینامز رد عقاو رد .دیهدیم ماجنا ار - اهتسد طوقس و دوعص تست

 رب ار اهتسد ندش لفق نومزآ نآ زا سپ .دراد رارق هسلخ قمع زا مود هلحرم رد ,دیوگ یم تبثم

 نیا رد .داد ماجنا مه ار شیامزآ نیا یبوخب وا رگا .دیروآ یم رد شیامن ضرعم هب وا یور

 .دیشاب هتشاد هجوت مهم هتکن نیا هب یتسیاب امش طیارش

 هسلخ كي رد المع .دنک ادج رگیدکی زا ار شیاهتسد طیارش نیا رد تسناوتن یدرف رگا

 یخرب رب دوخ طلست اریز ,تسا هسلخ قمع زا مود هلحرمرد و تسا هتفرگ رارق یمزیتونپیه كبس
 روژیتونپیه رایتخا رد نومزآ نیا رد تالضع نیا .تسا هداد تسد زا ار دوخ ندب تالضع زا

 ماجنا راظتنا وا زا دیناوت یم .دییازفیب وا هسلخ قمع هب امش هکنآ نودب نیاربانب .دنا هتفرگ رارق

 رودقم و یلمع اهنآ ماجنا هسلخ زا قمع نیا رد المع هک دیشاب هتشاد ار ییاهتست ریاس

 .دینک مزیتونهیه ار وا لوادتم و یداع تافیرشت اب هکنآ نودب .دشابیم

 دیهاوخب وا زا داد ماجنا یبوخب ار رگیدکی رد اهتسد ندش لفق نومزآ هژوس هکنآ زا سپ
 هب وا تسد نیا تالضع هک دینک نیقلت وا هب طیارش نیا رد .دروایب الاب ار شیاهتسد زا یکی هک

 طیارش نیا رد رگا .دنک مخ اي و دروایب نییاپ ار نآ دناوت یمن رگید وا و هدمآرد یسیلاتاک تلاح

 دناوتیمن رگید وا .دشاب هدش زکرمتم شدوخ تسش نخان ای و امش نامشچ یور رب وا هاگن

 .تسا هدش هدوزفا وا ییونش فرح حطس رب یدایز رادقم هب بیترت نیا هب .دنک مخ ار شتسد

 یرادیب طیارش رد هک دنراد یمزیتونپیه هسلخ كي هب زاین تهج نآ زا دارفا زا یخرب
 یطیارش رد اهنت هک دننک لایخ اههژوس تسا نکمم .دنسرب شریذپ زا حطس نیا هب دنناوت یمن
 نیا اهنآ رگا .دنشاب هتفرگ رارق یمزیتونپیه هسلخ رد هک .دنسرب اهشیامزآ نیا ماجنا هب دنناوت یم

 رد مه تانیقلت عون نیا هب دنناوت یم ,دیآ دوجوهب شریذپ تردق اهنآ رد و دننک لوبق ار بلطم

 .دنهدب تبثم باوج یرادیب طیارش

 یخرب نایب هب رداق رگیدوا هک دییوگب وا هب رت هتفرشیپ یاهمدق رد و دیهد همادا ار شیامزآ

 نایرج رد دادسنا یعون نیاربانب .دشاب ریذپمزیتونپیه یفاک هزادنا هب وا رگا .تسین دادعا زا

 همادا دوخ یاهشیامزآ هب .دنک نایب اي ظفلت ار صاخ ددع نآ دناوتیمن و هدمآ دیدپ وا یرکف
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 شریذپ زا یبسانم حطس هب وا رگا .تسا هدیسر یسح یب هلحرم هب وا هک دییوگب وا هب .دیهد

 .دوجوم مسارم و تافیرشت اب یمزیتونپیه هسلخ رد نتفرگ رارق نودب طیارش نیا رد .دشاب هدیسر
 .دهدیم ناشن ار یسح یب دهاوش وا

 شریذپ هب .دیا هدرک باختنا وا یارب امش هک یریسم اب قباطم و هلپ هب هلپ وا بیترت نیا هب

 ناشن ار دوخ شریذپ تردق زا یرتشیب تیفرظ هظحل هب هظحل بیترت نیا هب .دسر یم یرتشیب

 زیگنارب باجعا و هدیچیپ یاههدیدپ نیا ماجنا هب رداق وا یطیارش رد بیترت نیا هب .دهد یم
 نیارب رگید راب .تسا هدشن لخاد لوادتم یانعم هب یمزیتونییه هسلخ كي رد البق هک ددرگ یم
 تردق یفاک هزادنا هب یتسیاب امش .بلاج یاههدیدب نیا شیادیپ یارب هک منک یم دیکأت هتکن

 .دیروایپ دوجو هب وا رد ار شریذب

 طیارش رد مزیتونهیه و میقتسمریغ یاهشور قیرط زا مزیتونهیه «یروف ای ینآ مزیتونپیه "
 مامت رد هک دنتسه یدحاو هعومجم كي یازجا ای و هتسب كي فلتخم یاهتمسق همه ,یرادیب

 نیا هب ندیسر یارب .تسا هدرک ادیب شیازفا تانیقلت هب تبسن اههژوس شریذپ نازيم اهنآ

 یاههدیدپ .تسا یطرش لمعلا سکع كي دننام هسلخ .تسین زاین دروم هسلخ اموزل تالاح

 .مزیتونهیه هب ندش دراو زا سپ دراد راظتنا ای هتفرگ دای هژوس هک دنتسه یئازجا هسلخ هب بستنم
 كرد طیارش نآ رد .دییامرفب هجوت تاکن نیا هب یبوخب امش رگا .دنک لمع اهتروض نآ هب

 .دوب دهاوخ رتتحار امش یارب هرمزور یگدنز رد دارفا یریذب نیقلت

 دناوتب وا هک دراد یگتسب هژوس زا تیلباق نیا هب تانیقلت شریذپ رد تیلباق و تراهم

 یمدآ رکف و نهذ یارب ناکما نیا .دیاشگب راکفا زا یصاخ یاهنایرج یور هب ار شرکف هزاورد

 طیارش رد .دشاب هتشاد دوجو نآ رد توافتم یرکف نایرج دنچ یصاخ طیارش رد هک دراد دوجو

 شریذپ زا .دیاشگ یم ار شرکف یاهرد اهنآ زا یکی شریذپ یارب هک یطیارش رد هژوس مزیتونپیه
 طیارش رد هک تسا تلع نیا هب .دهد یمن ناشن یهجوت اهنآ هب ای و دنک یم یریگولج هیقب دورو و

 .دنک یم ادیب شیازفا یریذب نیقلت نازیم هزادنا نیا ات مزیتونپیه
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 مزیتونپیه هسلخ ندرک رت قیمع یارب اهكينکت نیرتهب

 (كينکت تشه) ۲ ۱

 هژوس كی یارب نکمم نازیم نیرتشیب دح رد یمزیتونییه هسلخ ندرک رتقیمع عوضوم
 تسا یمومع هدیقع كی نیا .تسا رت مهم هسلج نیلوا ردوا رد هسلخ یاقلا سم زا یمزیتونهیه
 هسلج دنچ زا سپ ای هسلج نیلوا رد دنناوتیم اکیرمآ مدرم زا دصرد ٩۰ دودح رد لقادح هک

 دارفا نیا زا یمک تبسن طقف هک هدیسر تابثا هب هتکن نیا رگید یوس زا .دنوش مزیتونپیه نیرمت
 لوبق ار قیاقح نیا دنهاوخ یمن یآ هدع دنچره .دنسرب یتسیلوبمانموس هلحرم هب دنناوتیم

 هب هتسباو رگید تاعالطا و یمزیتونهیه هسلخ یاقلا یاهشور ,مزیتونپیه یاهباتک رثکا رد .دننک

 هسلخ ندرک رتقیمع هنیمز رد یلمع و مزال بلاطم یلو .دنروخیم مشچ هب روفو هب نآ
 هنیمز نیا رد یرتمک ینارگن ًالومعم هنحص یاهروزیتونپیه .دنوش یم هدید تردنب یمزیتونهیه
 ندرسک ادیب .دناهتفرگ رارق اهنآ رباریرد هک ینابلطواد هوبنا هوجو اب اریز .دنراد

 یلکشم و تخس راک .دنشاب هتفرگ رارق مسیلوبمانموس ای قیمع هسلخ لحارم رد هک هژوس دنچ

 لکشم .دنوش یم لاکشا راچد درگباوخ هژوس دنچ ندرک ادج ای باختنا رد تردنب اهنآ .تسین

 رد رامیب ای هژوس كي اهنت هلحرم ره رد بطم رد هچ «تسا كشزب روزیتونپیه یورارف رد م#

 یاه تیقفوم هب یتسیاب باختنا ناکما نودب و كچوک هدودحم نیاردواو هتفرگ رارق وا یوربور

 .دبای تسد یدایز
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 یاهراک زا یرایسب ماجنا یارب هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب روزیتونپیه ناکشزپ زا یخرب

 دراومزا یخرب رد عوضوم نیا .دنراد زاین یحطس و كبس هسلخ كي هب اهنت ینانرد مزیتونپیه

 یریذپ نیقلت و ندش سک الیر ,ندز ترچ «لادیئونپیه لحارم .دشاب هتشاد تقیقح تسا نکمم

 لاقتنا یارب و دنیايب رگنامرد كمك هب هک تسا نکمم دراوم زا یرایسب رد یرادیب طیارش رد
 یفاک كبس هسلخ كي ًاملسم ینامرد فادها زا یخرب یارب یلو .دنوش عقاو دیفم رامیب هب تانیقلت
 زا سپ اههژوس تیرثکا هک دننک یم اعدا ای دندقتعم ناکشزب زا یا هدع .دوب دهاوخن زاسراک و

 درف هک یطرش هب .دنورب ورف یقیمع یاههسلخ هب دنناوتیم هرخالاب رارکت و نیرمت یتدم
 .دنک هدافتسا هنیمز نیا رد دوخ تراهم و شناد مامت زا و دشاب هتشاد یفاک هلصوح رگنامرد

 ات دنک فرص ار یدایز لوپ و تقو دیاب رامیب هک تسا نیا رگید لکش هب ترابع نیا ریسفت

 !دهد رارق یسررب دروم ار شیوخ تراهم و هلصوح دناوتب رگنامرد

 هد ات شش زا سپ هک تسا نآ «هدش لصاح نم یارب یبرجت و یلمع یتروص هب هک هچنآ

 نیا .دسر یم .دراد ار نآ هب ندیسر تیلباق و تیفرظ هک یدح نیرتقیمع هب هژوس كي هسلج

 هژوس ای روزیتونپیه زونه هسلج هد نيا زا دعب رگا .دنک یم قدص اه هژوس تیرثکا دروم رد بلطم

 زد .تسا یژرنا و لوپ .تقو فالتا یعون نیا ,دنهد ماجنا ار یرتشیب هب رجت ای ششوک دنهاوخب

 روزیتونپیه و هژوس اهنآ كمك هب هک میزادرپیم ییاهكينکت و بلاطم نایب و هئارا هب لصف نیا

 زا نازیم نیرتشیب هب دنناوتب ,نامز زا یقطنم هدودحم كي رد یا هداعلا قوف تمحز ای شنت نودب
 .دندز یم اجرد یکبس هسلخ رد البق هک ییاههژوس بیترت نیا هب .دننک ادیب یسرتسد هسلخ قمع

 ساسارب هک دیآیم رظن هب .دننک یم ادیپ ار رتالاب تاجرد هب ندیسر یارب یرتشیب سناش

 قمع زا نکمم دح نیرتقیمع هب هسلج هد زا سپ یمزیتونپیه یاههژوس هدرتسگ تایبرجت
 یقاب دح نیا رد رمع مامت رد هیقب ,ميراذگب رانک هب ار ءانثتسا دودعم دراوم رگا و دنسر یم هسلخ

 .دننامیم

 هب ناوت یم ار یمزیتونپیه هسلخ ندرک رت قیمع یاهكينكت عاونا یدادرارق یتروص هب

 :درک میسقت تروص نیا هب یلک هورگ تشه
 . كاردا قیرط زا ندش رت قیمع ۱

 رگیدکی یور رب تانیقلت نتشابنا قیرط زا ندش رتقیمع .۲

 `  یمزیتونهیه زا دعب تانیقلت قیرط زا ندش رتقیمع ۳

 هسلخ هب ررکم دورو قیرط زا ندش رت قیمع ۴ ۰
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 یتکرح - یسح یاهلمعلا سکع دربراک قیرط زا ندش رتقیمع ۶

 سوکعم تروص هب ندرمش دتم ۸

 كاردا قیرط زا ندش رت قیمع .۱
 ًاعقاو هشيمه دوش یم یمزیتونپیه هسلخ دراو راب نیلوا یارب هک ینامز رد هژوس كي

 زا هکلب .دونش یم ار روزیتونپیه یاهفرح اهنت هن وا اریز .دشاب هدش مزیتونپیه هک تسین نئمطم
 زیچ وا طیارش نیا رد .دراد یهاگآ دنهدیم یور وا راوج رد هک مه یتاقافتا و عیاقو هیلک

 یمزیتونپیه یاههژوس زا یهوبنا دننام نیاربانب .دنک یمن ساسحا لبق هب تبسن ار یتوافتم
 تسا مزال نیاربانب .تسا هدش دراو (سنارت) هسلخ ای یمزیتونپیه باوخ هب هک دنک یمن لوبق

 ای و نیرت یتامدقم زا یکی .تسا هدش مزیتونپیه وا ًاعقاو هک دنک كرد ار عوضوم نیا هژوس البق

 اهمشچ ییاشگزاب یارب وا ییامزآروز .دسریم كاردا هب نآ قیرط زا هک ییاهراک نیرت هداس

 هجوتم هکنآ زا سپ وا طیارش نیا رد .دریگ یم تروص بسانم تانیقلت هئارا قیرط زا هک دشاب یم

 یتاتافتا اعقاو هک دوش یم عناق .دنک زاب شدوخ هدارا هب ار شیاهمشچ دناوت یمن هک دوش یم

 هب دورو هب كاردا نیا الومعم .تسا هدرک ناوتان هداس رایسب راک نیا ماجنا رد ار وا هک هداتفا

 فراعتم یرادیب اب و هدش دراو یرت قیمع هسلخ هب وا هکنیا ات دوش یم ثعاب هسلخ طیارش

 هب هک مه ییاهشیامزآ ریاس زا ناوت یم فده نیا هب ندیسر یارب .دنک ساسحا ار یرتشیب هلصاف

 اب هکنآ زا سپ لاثم یارب .درک هدافتسا دنهدیم ناشن ار ینالضع لرتنک رد لالتخا یعون

 طیارش رد ار هژوس كي تسد مییوگ یم مه نیقلت اهنآ هب هک فراعتم یاهیزاب نابز و تافیرشت

 نیا هب دروایب نییاپ ای و هدرک مخ ار شتسد دناوت یمن هکدش هجوتم وا و میداد رارق یسیلاتاک

 :دییامرفب هجوت نایرج نیا هب رگید راب كي ًافطل .دنک یم ادیپ هجوت هتکن

 و تفس الماک .تسا هدش هدیشک امش لیاقم فرط رد و ولج تمس هب الماک امش تسد»
ERSامش هک ردقره .دیروایب نییاپ ای و دینک مخ ار نآ دیناوت یمن امش یوم  

 طیارش رد امش اریز هدوش یم رت لکشم ناتیارب تسد ندروآ نییاپ ای ندرک مخ .دینک شش

 و دیا هتفرگ رارق نم رایتخا تحت الماک .دینک یم هدهاشم هک روط نامه .دیراد رارق یمزیتونهیه

 ردقره .دینک یم ادیپ هجوت یرتبلاج هتکن هب امش نالا .دیهدیم ماجنا ارم تاروتسد هیلک



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیون شور ۱8۰

 ندروآ نییاپ یارب ردقره !دوریم رتالاب و الاب .دیروایب نییاپ تمس هب ار ناتتسد هک دیشوکب

 نم هک ینامز ات المع .دوشیم لیامتم الاب تمس هب رتشیب و رتشیب تسد نیا ,دیشوکب ناتتسد

 نکممریغ امش یارب لمع نیا ماجنا .دیروایب نییاپ هب ار ناتدوخ تسد دیناوت یم امش هک میوگب

 نامز نیا رد .دیا هدرک حرطم هک یتانایب اب و هداد ماجنا تاظحل نیا رد هک ییاهراکاب . .دوب دهاوخ

 هنرگو .تسا هتفرگ رارق امش یمزیتونپیه ریثأت تحت هک هدمآ دید هژوس یهاگآ رد ساسحا نیا

 ؟دهدن ماجنا ار یگداس نیا هب یراک دناوتن وا هک درادن دوجو یلیلد

 زا دعب تانیقلت قیرط زا یکاردا تانیقلت لوبق یمزیتونپیه یاه هژوس زا یخرب یارب
 هک دینک نیقلت هژوس هب دیناوت یم امش لاثم یارب .دریگ یم تروص یرتهب تروص هب یمزیتونهیه

 یا هطقن رد تسرد شا هنیس هسفق تشپ رد ار یدیدش شراخ .ندش رادیب زا سپ هقیقد دنچ

 .دشابن ریذپ ناکما وا یارب هقطنم نآ ندناراخ هک درک دهاوخ ساسحا

 النا یدک راپ نا دنا ینا زا اف تد ی اا تر نیا
 تسارو مخ ار ناتدوخ امش محازم شراخ نیا تسد زا ندش تحار یارب .دی ٍوش یم تحاران

 تامادقا نیا زا كيچيه یلو .دیلامیم قاتا بابسا و ثاثا هب ار ناتدوخ تشپ و دینک یم

 اریز .دینک یم كمك بلط نم زا و دیوش یم نم هجوتم امش هرخالاب .دنوش عقاو رثؤم دنناوت یمن
 منز یم مههب ار متسد رابود نم نامز نآ رد .مهد نیکست ار امش  شراخ نیا مناوت یم نم طقف

 تباث امش هب هدیدپ نیا .دوش یم دیدپان امش تشپ شراخ ًاروف نآ زا سپ و (قت.قت) روط نیا -

 مزیتونپیه ار امش هرابود نم نامز نآ رد .دیا هتفرگ رارق نم یمزیونپیه ریثأت تحت ت هک دنک یم

 «.قیمع یلیخ و عیرس یلیخ .دیوش یم دراو یرت قیمع یمزیتونپیه هسلخ هب امش و منک یم

 .تسا رادیب وا دنچره هک دیروایب دوجو هب هژوس رد ار كاردا و یهاگآ نیا نامز نیا رد

 هسلخ هب وا بیترت نیا هب .دییوگ یم وا هب امش هک دریگ یم رارق یبلاطم ریثأت تحت 7 الماک یلو

 .دوش یم دراو یرت قیمع

 رگیدکی یور رب تانیقلت نتشابنا .۲
 كلاردا كينکت اب ماگمه و بیکرت تروص هب الومعم رگیدکی یور رب تانیقلت نتشابنا

 نییاپ ار شتسد دناوت یمن هک دش هجوتم هژوس هکنآ زا سپ هلصافالب نیاریانب .دریگ یم تروص

 ۱ :دییوگب وا هب .دروایپ

 هعطق كي دننام و هدش تخرک و لش امش تسد ,مدرامش هس ددع ات نم هکنآ زا سپ الاح»



 ۱۵۱ مهدزناپ سرد

 باوخ كي هب ًاروف مه تدوخ .داتفا قافتا هدیدپ نیا هکنآ زا سپ .دنک یم طوقس نییاپ هب گنس
 یقیمع یلیخ یمزیتونپیه باوخ كي هب امش الاح !هس ...ود ...كي .یوریمورف قیمع

 «ارت قیمع باوخ كي ...دیوریمورف

 هب هلصافالب امش «تسا هدش هدز تفگش و توهم تست نیا ماجنا زا وا هک یطیارش رد

 زیمآ تیقفوم ماجنا یارب ار هنیمز تیقفوم كي دننام یزیچ چیه .دیروایب یور یرگید نومزآ كي
 تلوهس و یگداسب دناوت یم هک هدش عناق الماک هژوس هک یطیارش رد .دزاس یمن مهارف رگید راک
 تانیقلت اب ار وا دوجو ءاهنآ ققحت رد ششوک و رتشیب تانیقلت اب .دریگب رارق امش ریثأتتحت
 هب جیردتب و هدرک عورش رت هداس زا .دینک تقد اهنومزآ نیا هئارا رد .دیپامن زیربل رتشیب و رتشیب

 لوصح .دیروآ یم تسد هب اهراک نیا ماجنا رد هک یتیقفوم ره اب .دیروآ یور یرت لکشم نومزآ

 هب هژوس دیدش هجوتم هکنآ زا سپ .دینزب دنویپ هژوس رد یرت قیمع هسلخ شیادیپ اب ار تیقفوم

 یلیخ .دیروایب یور یرتهدیچیپ هدیدپ ماجنا هب طیارش نیا رد .هتفرورف یرتقیمع هسلخ

 دح نیرتشیب هب هکنآ زا لبق تسا رتهب .دینک صخشم ار یورشیب فقوت نامز هک دراد تیمها

 هزادنا ات تیقفوم ره هک اجنآ زا .دیزاس فقوتم ار اهشیامزآ نیا .دیسرب هژوس یریذپ مزیتونهیه

 ماجنا رد تسکش نیاریانب .دنکیم هدامآ رتشیب و یدعب یاهتیقفوم شیادیپ یارب ار هار یدایز

 .دراذگب یاج هب هژوس رد یراوگان راثآ دناوت یم مه هدیدپ كي

 یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت .۲
 تسا نآ هسلخ زا یرتشیب قمع هب ندیسر یارب هدش هتخانش و هداس یاهشورزا یکی

 مزیتونهیه ار یو هک رگید راب هک دینک نیقلت وا هب .دینک رادیب باوخ زا ار هژوس هکنآ زا شیپ هک

 رد تانیقلت .دوش یم دراو قیمع یمزیتونپیه هسلخ كي هب رت عیرس و رت هداس یلیخ وا .دینکیم

 و دینک مزیتونپیه ار وا هتفه رد رابود هک دنراذگ یم رثا هژوس یور رب یرترثوم تروص هب یطیارش
 یارب ككينکت نیا .دوش یم رتشیب یگتفه لصاوف رد تاسلج رارکت زا نآ راثآ طیارش نیا رد

 ندرک رت قیمع یارب اهكينكت ریاس زا رتشیب و تسا هدش هتخانش و انشآ رایسب اهروزیتونهیه
 .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یمزیتونپیه هسلخ

 ۱ هسلخ تلاح هب ررکم دورو .۴

 یارب هک تسا یهار نیرتدامتعا لباق الامتحا هژوس ندرک مزیتونهیه مه رس تشپ



 ۵ سس سس سس سس مزیتونهیه رد ندش داتسا نوت شور 5۲

 رابره هژوس تلع نیا هب دیاش .تسا هتفرگ رارقام یورارف رد یمزیتونپیه هسلخ ندرک رت قیمع
 ار دوخ رتهب و رتشیب یدعب تاعفد رد و دوش یم دراو یمزیتونهیه هسلخ تلاح هب رت قیمع و رتهب
 لئاز و فرطرب بیترت نیا هب وا هناهاگآدوخان و هناهاگآ تمواقم و دنک یم اهر و سکالیر
 .ددرگ یم

 زا دعب تانیقلت یاهشور اب اهكينکت نیا راب كي هتفه ود ای یگتفه تاسلج رد الومعم
 ای راهچ ناوت یم مه هتعاس ود هسلج كي رد .دندرگ یم ماغدا رگیدکی رد و گنهامه یمزیتونپیه

 هب .تخادنا هلصاف هقیقد هد دودح رد ءاقلا ود نیب و درک دراو یمزیتونپیه هسلخ هب ار هژوس راب جنپ

 لمعلا سکع ات دیآ یم مهارف مه یتصرف هکلب .دنک یم تحارتسا روزیتونپیه اهنت هن بیترت نیا
 .دوش راکشآ هژوس رد یمزیتونهیه زا دعب تانیقلت

 نامز نیا رتشیب .دننک ادیپ همادا هقیقد جنپو لهچ ات هدزناب زا دنناوت یم مزیتونپیه تاسلج

 یوس زا تمواقم و یدرمیاپ هب زاین هک تسا راوشد سب یراک نیا .دوش یم تانیقلت رارکت فرص
 یاقلا یارب یرت عیرس ای رتهاتوک یاهشورو اههار ریخا یاهلاس رد .دنک یم بلط ار روزیتونپیه
 ریگ تقو یاهدتم نیزگیاج ار اهكينکت نیا هکنآ زا شیپ یلو .دنا هدش عادبا یمزیتونپیه هسلخ
 جیاتن نیا رگا .دنریگب رارق یبایشزرا دروم الماک اهنآ ییآراک الیق یتسیاب .مینک هتشذگ
 .میوش لسوتم یمیدق یاهدتم نامه هب رگید راب یتسیاب راچان هب .دندوبن شخب تیاضر

 داهنشیپ رتهاتوک یاههار هب یسرتسد و تقو رد ییوج هفرص یارب هک ییاهشور زا یکی
 ار تصرف نیا وا هکنآ نودب .تسا هژوس ندرک مزیتونهیه هرابود و ندرک رادیب .تسا هدش

 هژوس هب .منک یم هیصوت ار ریز شور نم كينكت نیا ماجنا یارب .دوش رادیب الماک هک دنک ادیپ
 ۱ :دییوگب

 و هدش رادیب امش .مدیسر هس ددع هب نم هک ینامز .منک رادیب ار امش مهاوخ یم نم»

 امش لباقم رد هک دوش یم نم هجوتم امش نامشچ طیارش نیا رد .دینک یم زاب ار ناتنامشچ
 یگتسهآب نم هظحل نیا رد .دیوش یم هریخ نم نامشچ هب قایتشا اب امش نامز نيا رد .ما هداتسیا
 تلاح راچد تعرسب امش «مدرک ندرمش هب عورش نم هکنآ ضحم هب .مرامشیم جنپ ات
 و تسا هدش هتسخ ناتنامشچ و نیگنس امش رس هک دینک یم ساسحا .دیوش یم یگدولآ باوخ
 و هدمآرد هتسب همین تلاح هب امش نامشچ .مسرب هس ددع هب نم هک ینامز .دنوش هتسب دنهاوخ یم

 هب مکحم و الماک امش نامشچ «مسرب جنپ ددع هب نم هک تقوره .دیا هدیسر باوخ تلاح هب امش

 نآ رد .دیوریم ورف یرتقیمع باوخ هب و هدش مخ ولج فرط هب ناترس .دنبسچ یم رگیدکی



 ۱۵۳ مهدزناب سرد

 هسلخ زا قمع نیا نآ زا شیپ زگره دی وش یم هجوتم هک دوش یم قیمع امش باوخ نانچنآ نامز
 ادیب تسد یرتقیمع رایسب باوخ هب امش نامز نیا رد .دیدوب هدرکن هبرجت ای شیامزآ ار

 .دیا هتفرگ رارق یعقاو یتسیلوبمانموس باوخ كي رد امش .مسرب چنپ ددع هب هک ینامز .دینک یم
 یلیخ ...رت قیمع ...قیمع باوخ كي !باوخب !جنپ ...راهچ ...هس ...ود باب ؛مرامش یم الاح

 «...یا هدرک هبرجت البق هچنآ زا رتقیمع

 یور رب ار مدوخ هدشزاب تسد سامت نودب «مدیسر جنپ ددع هب هک ینامز الومعم نم

 زا جنپ ددع نایب اب ماگمه نم ناتشگنا هکنآ ضحم هب هشيمهای ایلاغ .مهدیم روبع هژوس تروص
 كلي رد ناوتیم ار تامادقا نیا نوش یم هتسب وا نامشچ .دننک یم روبع وا نامشچ یولج

 هک روط نامه .دیدرگ لئاق اهنآ رد یعونت دراوم زا یخرب رد و درک رارکت راب جنپ ای راهچ هسلج

 یمزیتونهیه زا دعب تانیقلت قیرط زا ناوتیم وا ندرک باوخ هرابود یارب .میدش رکذتم البق
 .درک هدافتسا

 دزیخرب یاج زا .دش رادیب باوخ زا هژوس هکنآ زا سپ دنک یم هیصوت لیگ كم دنامروا

 هب ندرمش اب طیارش نیا رد و دریگب رارق نآ یور رب و دنک تکرح یرگید یلدنص یوس هب و
 ثحب نآ یور رب یلبق هسلخ رد نآ زا شیپ هک تمالع كي تفایرد قیرط زا ای و یداع تروص

 ره یلو «تسا ربارب و هباشم اهشور نیا مامت ناینب و ساسا هک تسا حضاو .دورب باوخ هب «هدش

 .دربب راک هب عونت ای راکتبا یتروص هب نآ یارجا هوحن رد دناوت یم یروزیتونهیه

 وبسالپ لکش هب نیقلت دربراک قیرط زا ندش رت قیمع .۵
 هک دوش یم قالطا یقیرزت ای و لوسهک «صرق هب امنوراد ای ویسالپ یکشزپ حالطصا رد

 رارق هدافتسا دروم یلکش هب و تاقیرشت اب یلو .درادن ینامرد و ییوراد تیصاخ ناینب رد

 تانیقلت اب طیارش نیا رد .تسا رثؤم رایسب ای دیدج یوراد كی نآ دنک یم لایخ رامیب هک دریگ یم

 رهاظ وراد یناور راثآ .دنوشیم هئارا رامیب هب وراد فرصم اب هارمه هک یظفلریغ و یظفل

 نیا هرابرد یحرش و سکع ود ناک دوک مزیتونهیه یاهشور و عیرس مزیتونپیه باتک ۲۵و ۲۴ تاحفص رد ۱
 نویزیولت ۸8٤ لاناک رد شا یگتفه همانرب یارجا لاح رد ار وا ریواصت نیا هک دراد دوجو تردقرپ روزیتونپیه

 مزیتونهیه لیصا یاههدیدپ فراعملا ةریاد مان اب یلصفم باتک لیگكمدنامروا .دهدیم ناشن اکیرمآ

 چیه رد هک ار یمزیتونهیه یاههدیدپ هیلک یارجا هوحن لصفم یتروص هب نآ یطرد هک دراد یشیامن و یشزومآ

 .مجرتم - تسا هداد حرش روصم تروص هب - تسین دوجوم يرگيد باتک



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۴

 رارق هدافتسا دروم دنمشوه ناکشزپ طسوت نهک رایسب یاهنامز زا امنوراد .دندرگیم

 زا رتشیب یلیخ شور نیا .ینامرد نیقلت و مزیتونهیه تفرشیپ اب ام رصع رد یلو هدنا هتفرگ یم

 .تسا هدش لوادتم و لومعم هتشذگ

 دنچره .دریگ یم رارق هدافتسا دروم ميقتسمریغ یمزیتونهیه نیقلت كي دننام هب اهنت وبسالپ

 ریاس رد یلو ,هدرک ادیپ یرتشیب تیلوبقم و تعسو یکشزپ مولع رد نآ درپ راک یقطنم ینروص هب

 هدافتسا امنوراد زا یطیارش رد مزیتونپیه رد .دریگ یم رارق هدافتسا دروم مه مولع یاههتشر

 نآ ربارب رد یتروص هب هژوس و دنوش عقاو رثوم دنناوتن ییاهنت هب یظفل تانیقلت هک دوش یم

 ار نآ درب راک هوحن دیناوتب رتهب ات دنک كمك امش هب تسا نکمم ریز لاثم .دهد جرخ هب تمواقم

 .دینک مسجم ناتنهذ رد

 ینییانیب هلحرم كيرد هژوس .مدوب هدرک مزیتونییه یکشزپنادند بطم كيرد ار یرامیب نم

 هلحرم هب وا .دشیم دایز و مک وا هسلخ قمع مه ًامثاد و تشاد رارق یمزیتونپیه هسلخ زا
 دنچ هک دوب هدش قفوم كشزينادند یلبق تاسلج رد .دوب هدشن سح یب یلو «دوب هدیسر یدرد یب

 كي ات دشارتب ار نادند ششوب ات تشاد زاین نیا هب هسلج نیا رد یلو ,دشکب ار رامیب نادند

 هک دش هجوتم كشزپنادند ,ندرک راک هقیقد دنچ زا سپ .دنک بصن نآ یور رب ینیچ شکور

 قیرزت زا دوب لیام لومعم قباطم نیاربانب .تسین یفاک راک نیا ماجنا یارب هلصاح یدرد یب

 .منک هدافتسا امنوراد كي زا متفرگ میمصت نم طیارش نیا رد .دنک هدافتسا هدننک سح یب یوراد

 :متفگ وا هب یلومعم یادص اب دعب و مداد عالطا كشزپنادند هب ار مدوصقم هراشا اب نم

 یتروص هب ار وا دناوت یمن مزیتونپیه حضاو یتروص هب .دشک یم درد دراد رامیب ,رتکد»

 یارب مهاوخ یم امش زا نم .دنک لمحت ار نادند یانیم دتمم ندیشارت دناوتب یو هک دنک سح یب

 یاهنادند یور رب یبوخب نآ زا زورید هک دینک هدافتسا یدیدج یوراد نامه زا وا ندرک سح یب
 «.دیدرک هدافتسا «ب» یاقآ

 هک تشاد لوغشم ییاهراک اب ار دوخ و تشاد مالعا لمع نیا اب ار دوخ تقفاوم رتکد

 نم اب دیدج رثوم رایسب یوراد نیا هرابرد هک یلاحرد وا .تسا مزال قیرزت عون نیا ماجنا یارب
 رثا دوز مه یلیخ .ندوب رتیوق نمض رد وراد نیا هک درک هراشا مه هتکن نیا هب درک یم تبحص

 یارب یلیخ هک دراد مه رگید رثا كي وراد نیا هک دش رکذتم وا ًانمض .دزاسیم رهاظ ار دوخ

 رد هدرتسگ و تردقرپ یسحیب كي یرارقرب ضحم هب هک انعم نیا هب .تسا دیفم كشزپنادند

 عقوم نیا رد .دوش یم رهاظ رامیب ناتشگنا كون رد مه یتردقرپ یتخرک ساسحا كي ,قیرزت لحم
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 نزوس كي قیرزت لوغشم وا درک یم ساسحا هژوس هک داد ماجنا ار ییاهراک كشزپنادند
 ساسحا كي هک درک مالعا كشزپنادند هب رامیب هقیقد ود دودح زا سپ .تسا یعقاو یسح یب

 راک هب عورش هاشزینادند ریخأت نودب نیارباتب .تسا هدش رادیدپ وا ناتشگنا كون رد یتخرک

 هک یمسارم و تافیرشت روط نیمه یمزیتونپیه ميقتسمريغ و تردقرپ تانیقلت نیا .درک

 هسلخ كي هب هژوس ات دندش ثعاب - درب راک هب یلایخ یسح یب یوراد قیرزت یارب كشزپنادند

 روط نیمه - ینیبزیت و ربص اب یتسیاب شور نیا هک تسا حضاو .دورب ورف یقیمع یمزیتونهیه

 .دنریگب رارق هدافتسا دروم - هدش باختنا یبوخب یاههژوس یوررب

 رارق ییاهشور درب راک یارب بسانم و لآ هديا رایسب طیارش رد ناکشزپنادند و ناکشزپ

 صصخت نایحاص زا یخرب .دوشیم هدافتسا امنوراد هنیمز رد تانیقلت زا اهنآ رد هک دنراد

 یاج هب «"دنزادرپیم اهناوختسا و لصافم یاهیرامیب نامرد هبًاتدمع هک اکیرمآ رد یکشزپ
 راب هب ار یمزیتونپیه راثآ زا یخرب هک دننک یم هدافتسا یتافیرشت و لیاسو زا وراد زا هدافتسا

 یور رب اررامیب اهنآ یمزیتونپیه هسلخ یاقلا یارب لوادتم یاهشور ماجنا یاج هب .دنروآ یم

 اهنآ فارطا هک هریت رایسب گنر دنچ یاهکنیع اب و دنناباوخ یم هدننک ناسون ای نازرل تخت كي
 رامیب نامشچ فرط هب ار یرون عون ره :دورو هار .دنریگ یم رارق وا تروص یور رب الماک

 نزكمشچ یاهغارچ زا یهوینا هب اروا هجوت .دولآ هم هدرپ نیا یارو زا لاح نیع رد و دندنب یم

 ېب وخب مزیتونهیه بتکم شوهاب یوجشناد ره .دننک یم بلج .دنتسه فلتخم یاهگنر هب هک
 نیا رد .دهدیم رارق قیمع یریذپ نیقلت تلاح ای هسلخ كي رد ار هژوس طیارش نیا هک دنادیم

 هب نیقلت نمض .كاندرد لصافم و اهناوختسا ییاجباج و یراکتسد نمض رگنامرد درف طیارش
 ای تامادقا نیا .دنوش یم فرطرب وا یاهیتحاران و اهدرد یدوزب هک دهد یم ار دیما نیا هژوس

 هدش لامعا اهشور نیا اهنآ یور رب یتسردب و باختنا یبوخب هک ییاه هژوس یور رپ مسارم

 و كشزپریغ دارفا هک ییاهراک و اهگنرین مامت .دروآ یم راب هب یفرگش ینامرد راثآ .دشاب

 و تخس ًاعقاو ضارما زا یخرب یتح - اهیرامیب ینوناقریغ و هنایفخم نامرد یارب زاجمریغ
 نآ هپ یحور نارگافش زا یخرب هک یناشخرد جیاتن روط نیمه .دنهد یم ماجنا - جالعلا بعص

 هداهن انب وبسالپ كمك هب تاتیقلت زا هدش باسح و تسرد دربراک هیاپ و ساسارب .دنب ای یم تسد

 رارق هدافتسا دروم تسا یرگنشور نارود هک ام رصع رد یتح یرمسم یاهساپ .دناهدش

2. CHIROPRACTOR 
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 یظفلریغ تانیقلت ای میقتسمریغ تانیقلت زا یعاونا یسامتریغ ای یسامت یاهساپ نیا .دنریگ یم

 .دنریگ یم رارق یلک یدنب هقبط نیا رد و دنیآ یم رامش هب

 یتکرح - یسح یاهلمعلا سکع دربراک قیرط زا ندش رت قیمع ۶
 هسلخ داجیا یارب مه (روتوموئدیا = روتومیروسنس) یتکرح - یسح یاهكينكت زا

 هدهاشم البق امش .دوشیم هدافتسا یمزیتونپیه هسلخ ندرک رت قیمع یارب مه و یمزیتونهیه

 یمک اب .دش یم دراو یمزیتونپیه باوخ هب هژوس كي وزاب و تسد زاورپ شور اب هنوگچ هک دیدرک

 ,هدمآ لصاح رگید یاههار قیرط زا هک یمزیتونپیه كبس هسلخ كي شیادیپ زا سپ ,فالتخا

 .دیناسر یرتقیمع هسلخ هب ار هژوس یتکرح - یسح یاههدیدپ كمك اب ناوت یم

 یور رب یمزیتونپیه هسلخ ندرک رت قیمع یارب اهكينکت نیا هک یا هفسلف ناینب و ساسا

 یتروص هب یمزیتونپیه كبس هسلخ كي هب دورو زا سپ هژوس هک تسا نیا .دناهدش انب اهنآ
 ار هسلخ زا یرتشیب قمع هب ندیسر یارب یفاک تأرج و هدرک تمواقم هناهاگآدوخان ای هناهاگآ

 :دنک یم لمع تروص نیا هب روزیتونپیه طیارش نیا رد .دنیب یمن دوخ رد

 یلو .دیراد رارق یمزیتونهیه كبس هسلخ كي رد امش نالا ؟دییامرفب هجوت اجنیا هب الاح»
 نیا .دیوش دراو هسلخ زا یرتشیب قمع هب ات دیراد دیدرت امش .تسین نم رایتخا رد هک یللع هب

 هسلخ هب دیناوت یم ,دیهاوخپ امش رگا .دراد یگتسب امش دوخ یریگ میمصت و هدارا هب عوضوم

 زاورپ نومزآ كي ماجنا هب ات میراد دصق ام فده نیا یارب .دیسرب مه یرت قیمع یمزیتونپیه

 هب عورش «تسا هتفرگ رارق امش یاهنار یور رب هک امش تسد یدوزب .میزادرهب وزاب و تسد

 تسد هک ینامز .دنسرب امش یاههناش حطس هب هک ینامز ات .دنکیم ندرک زاورپ و ندش كبس

 و دننک یم ندش مخ هب عورش امش یاهجنرآ لصافم .دندیسر امش یاههناش حطس هب امش

 یگتسب تاکرح نیا ماجنا تعرس و عورش .دندرگ یم لیامتم امش تروص فرط هب امش یاهتسد

 قمع رد هک دیلیام هزادنا هچ ات امش هک دراد یگتسب نیا هب و دنراد امش هاگآدوخان لیامت هب

 هب ندیسر یارب بلق میمص زا امش هک ینامز ,ییاهن لحارم رد .دیریگب رارق هسلخ زا یرتشیب
 هب امش تسد - نآ زا شیب هن و - دیدرک ادیپ یگدامآ و هدش یضار یرت قیمع هسلخ كي

 نیا و تسامش هاگآدوخان ریمض یوسزا تمالع كي عقاو رد نيا .دنک یم ادیب دروخرب ناتتروص

 هک یا هظحل رد تسرد نیاربانب .دیسرب یرتقیمع هسلخ هب دیهاوخ یم امش هک دهد یم ار ینعم
 باوخ كي هب امش ًاروف - دش نایب هک یبلاطم قباطم - درک ادیپ دروخرب ناتتروص هب امش تسد
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 ...و «.قیمع یتسیلوبمانموس باوخ كي .دیوریمورف ینیریش و قیمع رایسب

 نامشچ هک دریگ یم تروص یطیارش رد لومعم تروص هب تسد زاورپ دروم رد تانیقلت

 هسلخ ,ندش رت قیمع یارب هک یلاح رد .دشاب هدش هریخ شیاهتسد یور رب وا هاگن و زاب هژوس

 یکبس هسلخ كي رد لقا ال مه وا دوخ و هتسب وا نامشچ هک دریگ یم ماجنا یلاح رد یمزیتونهیه

 یسح لمعلا سکع رد تفرشیپ تعرس هک تشاد هجوت هتکن نیا هب یتسیاب .تسا هتفرگ رارق

 هب ینامز و دور یم رت قیمع هسلخ هب یطیارش رد وا .دراد یگتسب هژوس باوج و لیامت هب یتکرح

 درب راک .دراد هراشا عوضوم نیا هب یروئت ای و دشاب هتساوخ شدوخ هک دنز یم تسد راک نیا

 هانگ دادن ناشن لمعلا سکع یبسانم تروص هب هژوس رگا هک درادار هدیاف نیا لقا ال كينكت نیا

 تراهم یتسیاب هژوس كينكت نیا هب ندز تسد یارب .تخاس وا هجوتم ناوت یم ار تیقفوم مدع

 و ربص یتسیاب روزیتونہیه .تیقفوم بسک یارب رگید یوس زا .دشاب هتشاد مزیتونپیه رد یدایز
 .4دهد تا | ر یدایز ییاییکش

 "دناروخ سپ ای كيديف یاهدتم ۷

 .میرب یم یلایخ راذگ و تشگ كي هب هدش دراو یکبس یمزیتونپیه هسلخ كي هب هک ار هژوس

 یطیارش رد-یراوسقیاق كي ای و دزو یم نآ رد مه یداب نایرج هک اهتنا یب یورهار ای لنوت كي

 رد .دنریگب رارق هدافتسا دروم دنناوت یم - میا هدش ولو یلدنص كي رد سکالیر و لش یلیخ هک

 باختنا هب روزیتونهیه .هتفرگ رارق شدوخ یلدنص رد لاعفریغ و تحار یلیخ هژوس هک یطیارش

 هک دزادرپیم ییاهزیچ كرد هب ینهذ تروص هب هژوس و دزادربیم عیاقو و رظانم مسجت و

 و دوش یمن تساوخرد یتکرح چیه ءاجنا یارب هژوس زا .دنک یم باختنا وا یارب روزیتونهیه

 هسلخ نایرج رد میسرپ یم وا زا هک تسا ندش رادیب زا شپ اهنت .دوش یمن هدیسرب یو زا یلاوس

 .تسا هتشاد ییاهساسحا هچ
 وراپ لوغشم روزیتونهیه و هتفرگ رارق یقیاق رد دنک مسجت هک دوش یم تساوخرد هژوس زا

 ادیب دروخرب بآ نایرج اب وا یاهتسد هک تسا هداد مل قیاق یاهتنا رد یروط هژوس .تسا ندز

 .تسا درس اهتمسق زا یضمب ردو مرگ طاقن زا یخرب رد بآ هک دینک یم نیقلت هژوس هب .دنک یم

 .مچرتم - دشاب
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 قطانم نیا فیرظ و قیقد تاکن مسجت و نایب هب یفاک ریسفت و حرش اب. طیارش نیا رد

 خی رپ بآ زا ولمم لطس كي .دیا هدرک باختنا ارورهار ای لنوت ,یورهدایپ یارب رگا .ميزادرپیم

 زا یکی لایخ ملاع رد هک دیهاوخب وا زا ریسم زا تمسق كي رد و دیشاب هتشاد هارمه هب مه ار

 ساسحا تفارظ و تقد اب ار ندش دمجنم ساسحا و دزاس رو هطوغ خی بآ نيا رد ار شیاهتسد

 یشخب تذل و بیرفلد رظانم و دیژادرهب زبسرس و پاداش رایسب غاب كي مسجت هب نآ زا سپ .دنک

 دنراد دوجو غ اب رانک و هشوگ رد هک دینک هراشا ییاههویم و اهلگ هوبنا هب .دییامن مسجم وا یارب ار

 نایب اب .دیراذگب نایم رد وا اب ار یدایز بلاطم اههویم و اهاذغ ذیذل معط و اهلگ شوخ یوب زا و
 هژوس هکنآ زا سپ .دیزادرهب هناگجنپ ساوح تامهوت عاونا شنیرفآ و قلخ هب هژوس یاب رگید

 هدینش و هدید هک هچنآ ریسفت و حرش هب تقدب هک دیهاوخب وا زا .دش رادیب یمزیتونپیه باوخ زا

 زا كيمادک هک دوش یم هاگآ مهم رایسب عوضوم نیا زا روزیتونپیه طیارش نیا رد .دزادرپب

 اههژوس زا یخرب .دهدیم ناشن یرتشیب لوبق و شریذپ تانیقلت لباقم رد هژوس یاهسح

 ييايوب ای یسمل تامهوت مسجت رد رگا یا هدع هک یلاح رد .دنریذپ یم یبوخب ار ییانیب تامهوت

 مسیناکم زا هدافتسا اب طیارش نیا رد .دنهدیم ناشن دوخ زا ار یرتشیب تیلباق و دادعتسا

 نآرد هک مینک یم مسجم وا یارب ار یرتشیب تامهوت یدعب تاسلج رد «كيديف» ای دناروخ سپ

 یگتشابنا و عمجت هب طیارش نیا رد نیاربانب .دهدیم ناشن ار یرتشیب شریذپ و دادعتسا سح

 .تسا رتمک نآرد تسکش لامتحا و هدوب رترب سح نیا هب طوبرم هک میزادرپ یم یتانیقلت
 رادیب زا سپ «لنوت رد یورهدایپ ای قیاق اب شدرگ هب رجت رد ,میدش رک ذتم الاب رد هک روط نامه

 البق هک روط نامه .مینک یم عالطا بسک هدش لصاح هک هچنآ زا وا نایب و حرش اب هژوس ندش

 فلتخم یاهشور زا یبیکرت زا .دشاب یرورض هک یدراوم رد هک تسا هنالقاع ,میدرک هراشا
 .مینک هدافتسا هژوس ندرک رت قیمع

 رد و میریب یبناج یاهقاتا زا یکی هب ار هژوس میناوت یم ,ورهار ای لنوت رد تکرح ریسم رد

 زا ای و دیزادرهب نیرولب یوگ كي هب ندش هریخ هنیمز رد راب رپ و زیگنا لد هب رجت كي هب لیخت ملاع

 یاهباتک رد اهكينكت نیا مامت .دیناد یم دیفم ار اهنآ ماجنا هک دینک هدافتسا یرگید یاهنومزآ
 نآ .تسا هدش هداد ریسفت و حرش یفاک هزادنا هب اهنآ همه هرابرد و دندوجوم ؟گربلوو رتکد

 الثم هک دراد دوجو ناریا رد یکشزپ مزیتونپیه ناونع اب گربلوو رتکد یا هحفص رازه باتک زا ییاههخسن .۴

 پاچ و هدش هتشون ۱۹۴۸ لاس رد دیفم رایسب باتک نیا .تسا هدمآ نآ ۱۳۰ هحفص رد لئوت زا روبع هبرجت
 س
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 فلوم نیا یاهباتک هب دنناوت یم .دنرادن ییانشآ بلاطم نیا اب هک ام زیزع ناگدنناوخ زا هورگ

 .دنیامرفب هعجارم

 سوکعم تروج هب ندرمش دتم ۸
 یمزیتونپیه هسلخ ندرک رتقیمع یارب هک ییاهشور نیرت هداس و نیرتتحار زا یکی "

 دروم دناوت یم یددعتم یاهتروص هب دتم نیا .تسا سوکعم تروص هب ندرمش .تسا دوجوم
 .دریگب رارق هدافتسا

 هب عورش نییاپ هب دص زا سوکعم یتروص هب امش هک دییوگب هژوس هپ هداس یلیخ :فلا
 هب هک ینامز ات دوش یم رت قیمع و قیمع وا هسلخ .دیرامش یم هک یددع ره اب .دینک یم ندرمش

 ندیسر طیارش نیا رد هک دسر یم یا هسلخ هلحرم نیرت قیمع ردوا نامز نیا رد ,دیسرب كي ددع

 تسا نیا ,دیهد ماجنا یتسیاب امش هک یراک اهنت نآ زا سپ .دوب دهاوخ ریذپ ناکما وا یارب نآ هب

 .دیرامشب نییاپ هب دص زا تخاونکی و مارآ یتروص هب هک

 هژاو زا ,ندرمش لصاوف رد هک تسا نآ سوکعم ندرمش شور نیا زا رگید لکش كي :ب
 ...رت قیمع - هن و دون ...رت قیمع - دص» :دییوگ یم امش رگید نایب هب .دینک هدافتسا «رت قیمع»

 .دیسرب «كي» ددع هب هک ینامز ات هریغ و هرت قیمع - تشه و دون

 ندرمش هب عورش ینهذ تروص هب هک دیهاوخیم هژوس زا امش رگید لکش كي رد :ج
 وا زا طیارش نیا رد .دیتسه لوغشم وا هراظن هب مارآ و تکاس الماک امش هک یلاح رد .دنکب

 هجوتم امش ات دروایب الاب ار شتسار تسد هناشن تشگنا .دیسر «كي» ددع هب هک ینامز دیهاوخب
 زا سپو دینک كرت ار قاتا دیناوت یم امش طیارش نیا رد .تسا هداد همتاخ دوخ راک هب وا هک دیوش

 هدیناسر نایاپ هب ار ندرمش راک وا نامز نآ ات .دیدرگرب قاتا هب رگید راب هقیقد شش ای جنپ دودح

 .تسا

 رد .دنک یم سوکعم ندرمش هب عورش وا هک تسا نآ كينكت نیا زا رگید لکش كي :د

 رایسب كينکت نیا هک دشاب روآ بجعت امش یارب دیاش .دیتسه ندز فرح لوغشم امش هک یطیارش

 چ

 باتک رد یسراف نابز هب بلاطم نیمه .تسا ۱۹۶۹ لاس هب طوب رم .تسا بناجنیا رایتخا رد هک نآ مهدزای

 تروص هب ۲۲۴ ات ۱۸٩ تاحفص رد (۱۹۸۹ - نمسکاو رتکد رظندیدجت اب پاچ نیرخآ) دنلتراه مزیتونپیه

 .مجرتم - تسا هدش نایب حورشم



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۶۰

 هب ات دراد یمک تصرف و تسا لوغشم سوکعم شرامش هب یدودح ات وا رکف اریز .تسا رثوم

 طیارش نیا رد هک تسا حضاو .دنک شوگ امش یاهتبحص ای تانیقلت هب هناهاگآ تروص
 .دوش یم دراو یقیمع هسلخ هب رتتحار یلیخ وا و دراد یرتشیب ریثأت امش تانیقلت



 مهدزناش سرد

 ینامردریغ یاههدافتسا - مزیتونپیه یلمع یاهدربراک

 (بلاج دراوم شرازگ)

 مزیتونپیه سانشراک یاهتیلاعف هنماد

 درادن نیا هب یزاین و تسا هدش هتخانش یعوضوم یکشزپ یاههنیمز رد مزیتونییه درب راک

 ییاههدافتسا دراوم مه اههتشر ریاس رد مزیتونهیه یلو .میزادرپب نآ نایب و حرش هب اجنیا رد هک

 رد رگید یاهدربراک نیا .دنا هدرکن ادیپ ییانشآ اهنآ اب زونه مدرمزا یدایز هدع دیاش هک دراد

 یامیس شزرو و نوناق یارجا ,شرورپ و شزومآ «تیریدم .تراجت .یبایرازاب و تاغیلبت

 .دنراد یرت هتخانش

 تامادقا .تشاد دوجو دربراک هدودحم ود مزیتونپیه یارب اهنت رود یاههتشذگ رد

 یتروص هب اکیرمآ یکشزپ مزیتونییه نمجنا هک ینامز زا .یمرگرس و یرگنامرد ای یشخبافش
 هدافتسا .تسا یکشزپنادند و یکشزپ یاهراک یارب رازبا كی مزیتونهیه هک درک بیوصت یمسر
 دراوم زا و تسا هدرک ادیپ یا هظحالم لباق لیلقت هدننک مرگرس و یشیامن فادها یارب نآ زا

 دننام ییاههتشر رد مزیتونهیه هک ینامز .تسا هداتفا بقع یکشزپنادند و یکشزپ هدافتسا

 هبنج .درک ادیپ یا هدرتسگ هدافتسا دراوم شزرو و تیبرت و میلعت ,یبایرازاب و یناگرزاب

 جراخ یکشزپ یاهرداک یوس زا یراصحنا دربراک زا و درک ادیپ یدایز قنور نآ یشزومآ
 و دش جراخ یکشزپ یاهراک رد هدافتسا تیدودحم زا مزیتونهیه طیارش نیا رد نیاربانب .دیدرگ



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیو شور ۱۶۲

 یکشزپ مزیتونهیه نمجنا سیسأت نامز زا .دندیدرگ حرطم و هتخانش ینامردریغ یاهدربراک
 دصاقم یارب ۱۹۵۵ لاس رد "مزیتونپیه یقالخا یاههبنج شرتسگ نمجنا هک یعقوم ات اکیرمآ

 زا یخرب ماجنا یدودح ات و تسا هدرک هبرجت ار یدایز تالوحت ,دش راک هب لوغشم ینامردریغ

 حضاو .تسا هدش هدرپس كشزپ ریغ یاهروزیتونپیه هب مه یکشزینادند و ینامرد یاهتیلاعف

 نیا رد .دنریگب تروص یکشزپ یاهرداک یتسرپرس اب اهنت یتسیاب اهتیلاعف نیا هک تسا

 - كشزپریغ یاهروزیتونهیه روط نیمه - یکشزپریغ فلتخم یاههتشر زا یناصصختم هیداحتا
 مامت تقد اب ار دوجوم ینوناق و یقالخا یاهرایعم ات دننک یم تقد دارفا نیا .دنراد تکرش

 زا هورگ نآ هب .دننک یتسرپرس و تراظن تقدب هیداحتا دارفا یاهراک رب و دننک تاعارم
 رواشم» ای و «مزیتونپیه نیسنکت» .دننک یم تمدخ هیداحتا نیا رد هک كشزپ ریغ یاهروزیتونپیه

 یاهسرن اب ربارب و هباشم هک تسا نآ هیداحتا نیا ییاهن فده .دوش یم قالطا «مزیتونپیه

 رد هک روط نامه .دنک دراو «ینامرد یاهرداک» لخاد هب مه ار مزیتونهیه نیسنکت .هدرک لیصحت

 «یپارتویزیف .یکشزپ كيزيف «یژلویدار یاههتشر زا ییاهنیسنکت ینامرد یاهرداک نیا

 شیوخ هتشررد راک هب یکشزپ یاهرداک اب ماگمهو هارمه هک دنراد دوجو ...و لمع قاتا نیسنکت

 .دنزادربیم

 مزیتونمیه نیسنکت راک و دوجو یلوصا تروص هب لقاال [اکیرمآ ] تلایا دنچ رد لاح هب ات
 هیداحتا اب هک یتارکاذم بیقعت رد اناتنوم و یسرجوین تالایا رد .تسا هدش هتخانش تیمسر هب

 - اهتلایا نیا یرتسگداد یالکو نمجنا روط نیمه دندرک رارقرب مزیتونپیه یقالخا یاهدربراک

 هک دنزادرهب ینارامیب شریذپ هب رتفد سیسأت اب ات دنا هداد هزاجا كشزپ ریغ یاهروزیتونهیه هب
 رد .دنوش یم عاجرا اهنآ هب ناکشزپنادند و ناکشزپ یوس زا یا هدش صخشم الماک دراوم یارب

 سیسأت مزیتونپیه یقالخا یاهدرب راک شرتسگ نمجنا یمسر تروصهب رگید یاهتلایا زا یخرب

 هورگ نیارد ادیرولف و (یتسوهخرس هناخدور رهش) یتیسرویرنیدنیا ,ودنالروا .تسا هدش

 رد هک دور یم ديما .دنزادرپب راک هب ناکشزپ رظنریز اهنت دیاب هیداحتا نیا یاضعا .دنریگ یم رارق

T0 ADVANCE ETHICAL HYPNOSIS (AAEH) ۱هک هیداحتا نیا ۸۹5061۸1107  

 زا هعماج دب تارطاخ ندودز یارب .تسا «مزیتونهیه یقالخا یاههبنج شرتسگ نمجنا» نآ یظفلا تحت همجرت

 تسا هدش لیکشت رگید رفن دنچ و زنورآ یراه طسوت زاجمریغ رگنامرد و یشیامن یاهروزیتونییه لامعا
 :مچرته تب



 ۱۶ مهدزناش سرد

 قیقد تاعارماب و دوش هتخانش تیمسر هب كشزپریغ روزیتونپیه تیدوجوم مه اهتلایا رياس

 .دنراذگن یقاب تیاکش ای ضارتعا یارب ار یلحم .ینوناق و یقالخا لوصا

 زا یتمسق .دوشیم هراشا اهنآ زا یخرب هب لصف نیا رد هک ییاهدربراک زا هدع نآ

 .دنریگب ماجنا دنناوت یم ای و هتفرگ ماجنا مزیتونپیه یاهنیسنکت نیا طسوت هک دنتسه ییاهراک

 بطمرد «مزیتونهیه نیسنکت رتفد رب هوالع اهراک نیا .دنا هدش نایب یبوخب اهراک هیلک ماجنا هوحن

 .كشزپ كي هک اجنآ زا .دنوش ماجنا دنناوت یم مه ینیلاب سانش ناور ای و كشزپنادند «كشزپ

 مزیتونپیه زا دنناوت یم یصاخ هدودحم رد اهنت نوناق یرجم ای و شزومآ صصختم ,كشزپنادند
 لمع هزوح نیا یتسیاب .دننک یم راک اهنآ اب نیسنکت ناونع هب هک یناسک نیارباتب .دننک هدافتسا
 .دننکن یطخت نآ زا و هدرک راک هدودحم نامه رد تقد اب و هتخانش یبوخب ار

 حرش زا یصاخ دراوم شرازگ ای نایب تروص هب مزیتونپیه زا هدافتسا دراوم لصف نیا رد
 اهلاح حرش دراوم زا یخرب رد ,نایب رد تلوهس یارب .تسا هتفرگ ماجنا ناگدننک هعجارم لاح
 هب ار یرت نشور و رتهب ریوصت ات دناهدش ماغدا رگیدکی رد شرازگ دنچ ای و هدش هصالخ

 یاهنیسنکت هک دنوش یم طوب رم یدراوم هب اهلاح حرش نیا رگید یوس زا .دنهد هئارا هدنناوخ

 .دننک یم ادیپ راک و رس اهنآ اب رتشیب شیوخ یصخش یگدنز رد مزیتونهیه

 مزیتونپیه قیرط زا ییاذغ میژر تاعارم
 .دوب هدش یفرعم «س.ج» مزیتونهیه نیسنکت هب دوخ كشزپ یوس زا هک «س» مناخ

 مامت دوخ ییاذغ میژر تاعارم یارب وا :هک تشاد نایب تروص نیا هب ار دوخ لاح حرش

 و تدم هاتوک رایسب ,هدش رغال مه رگا .تسا هدشن قفوم هنافسأتم یلو ,هداد ماجنا ار اهششوک

 ندرک فقوتم زا سپ یلو «هدش یم ادیپ وا رد نزو شهاک وراد فرصم اب .تسا هدوب یتقوم

 ات هدوا ییاذغ میژر قیقد تاعارم اب .تسا هدرک یم ادیپ شیازفا وا نزو رگید راب ,وراد فرصم
 سپ و هدوب هدننک هتسخ و تخس رایسب ندش رغال یارب ششوک یلو هدش یم رغال ؟دنواب هدزناپ

 .تسا هدیسریم دوخ یلبق نزو هب هرابود وا یهاتوک تدم زا

 مسیلوپمانموس حطس رد هسلخ قمع هب نتفرن زا هک دوب یداع یا هژوس «س» مناخ

 وا نزو جیردتب مزیتونپیه دوخ زا هدافتسا نامز رد و هتفه نیمود نایاپ زا سپ .درک یم تیاکش

 .مجرتم - تسا مرگ ۴۵۳/۵ ربارب و نزو دحاو ۲



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیوتن شور ۱۶۴

 روطس رد هک هچنآ .دش رغال [ولیک ۱۸] دنواپ ۴۲ هام هس تدم رد هک یدح ات .درک ادیب شهاک

 :تسا هدرک تفایرد وا هک تسا یتانیقلت زا یا هنومن .هدمآ نییاب

 دوش یم رتتحار امش یارب ییاذغ میژر تاعارم هک دینک یم ساسحا امش دعب هب نیا زا»

 هب نیا زا .ینک یم تاعارم .هدرک نیعم تیارب رتکد هک ار ییاذغ میژر نآ رت قیقد و رتهب امش و

 زا امش دعب هب نیا زا .دینک یم یریس و تیاضر ساسحا رتشیپ رتمک یادغ اب زور ره امش دعب

 ریاس و نیئتورپ رپ یاهاذغ لاثم یارب .دنتسه بوخ امش یارب هک دیرب یم تذل ییاهاذغ

 دینک یم ساسحا امش .دنریگ یم رارق هورگ نیا رد «تسا هدرک هیصوت امش هب رتکد هک ییاهاذغ
 اب امش .دوب دهاوخ ناسآ و هداس امش یارب هدننک قاچ یاهاذغ زا ندنام رود و بانتجا هک

 ریس و هدرک تیاضر ساسحا .دنروآ یم دوجو هب یرلاک ۱۰۰۰ عومجم رد هنازور هک ییاهاذغ

 نیمأت ار یرلاک ۱۰۰۰ زور رد هک ییاذغ میژر كی تاعارم هک دیوش یم هجوتم امش .دیوشیم

 رغال دنواب شش ات هس هتفه ره یتحارب امش .تشگ دهاوخ یلمع و ناسآ امش یارب «دنک یم

 لصاح تمحز نودب و یناساب ییاذغ میژر تاعارم هک دینک ساسحا امش هک ینامز .دیوشیم

 زا دیا هتسناوت امش بیترت نیا هب .درک دیهاوخ راختفا ساسحا شیوخ هدارا تردق زا «دوش یم

 .دیا هدیسر نآ هب هک یمادنا بسانت هدهاشم ابامش .دینک هدافتسا یبوخب ناترکف و هدارا تردق

 زا یفاضا نزو جیردتب هک دیوش یم هجوتم نامز رذگرد امش .دیوشیم تاهابم و رورغ رد قرغ

 قاچ رتشیب قطانم نیا هک .دنوش یم بوذ اهیبرچ یقطانم زا تسرد ودوش یم فذح امش مادنا
 رد ار نآ هب ندیسر یوزرآ هک دیسر یم ینزو زا رت نییاپ هب امش یهاتوک تدمزا سپ .دندوب هدش
 نزو هب هک دینک مسجم ینامز رد ار ناتدوخ مادنا دیناوت یم ناترکف مشچ اب امش .دیا هتشاد رس

 نتشاد هب لیام هک یلکش و هزادنا نامه اب تسرد و پسانتم و رغال .دیا هدیسر ناتدوخ لا هديا
 «.دیتسه نأ

 ظاحل زا مه هک دنا هدش هضرع و یحارط یتروص هب تالمج ,تسا نکمم هک اجنآ ات

 ,«دینک یم ساسحا امش» دننام اهزارف زا یخرب .دنشاب هتشاد تبثم لکش موهفم رد مه و لکش

 .«دینک یم یریس و تیاضر ساسحا رتشیب رتمک یاذغ اب» ,«دوب دهاوخ ناسآ و هداس امش یارب»

 هب ات دننک یم كمك هژوس هب ...و «دینک یم راختفا ساسحا دوخ بسانتم مادنا هدهاشم ابامش»

 ای كيناريا فورح اب یدیلک و مهم تاملک هک دییامرفب هجوت .دسرب یهاوخلد ینهذ و یرکف بلاق
 .دننامب امش رطاخ رد رتهب ات دناهدش هتشون بروم

 نتم تقد اب نآ زا شیپ .دش هداد مه مزیتونپیه دوخ یریگارف یارب شزومآ هژوس نیا هب



 ۱۶۵ مهدزناش سرد

 هک تسا حضاو .دنک نیقلت شدوخ هب تسیاب یم مزیتونپیه دوخ طیارش رد وا هک دش هیهت یتانیقلت
 رتشیب ات دنشاب تبثم یروتسد ظاحل زا تالمج مامت ات دش هداد یبیترت ناوارف تقد و ششوک اب

 .دنزاس .رهاظ ار دوخ راثآ رتهب و

 هکنآ زا سپ .تسا یفاک روزیتونپیه هب هعجارم راب ود ای كي یا هتفه اه هژوس رتشیب یارب

 یمزیتونپیه رگد .داد ناشن ار نزو شهاک رمتسم تروص هب هتفه جنپ ای راهچ یارب رامیب ای هژوس

 شزومآ ار نآ زا بسانم و تسرد هدافتسا هوحن و مزیتونپیه دوخ وا هب و درک فقوتم ناوت یم ار

 رامیب نامز لوط رد هک ینامز ات دنک یم كمك نامرد رارمتسا هب راکتبا نیا بیترت نیا هب .داد
 .دنک یوریب دیدج ییاذغ تداع زا یلومعم و یداع یتروص هب دناوتب

 مزینونپیه اب راگیس كرت

 هک دندرک یم رکف شکشزپ و وا .دیشک یم راگیس هتسب ود یزور «ب.س» مان هب یا هژوس

 زا یراثآ زونه ینیلاب هنیاعم رد .دشاب نیرفآ هعجاف هکلب كانرطخ رامیب یارب دناوت یم عضو نیا

 كرت ار راگیس هب دایتعا یتسیاب رامیب هک درک هیصوت ادیدش كشزب طقف .دوب هدشن ادیپ یرامیب

 .دنک

 عوض وم نیا و دور ورف یمزیتونهیه هسلخ رد یطسوتم تروص هب تسناوت یم «ب.س»

 هب رامیب هک دش هتفرگ میمصت .دیدرگ مولعم یشومارف و ندش درد یب شیامزآ اب موس هسلج زا سپ

 دیدرگ قفوم هژوس ,ندش مزیتونپیه هسلج تشه زا دعب و دنک كرت ار دوخ دایتعا یجیردت یتروص

 :دش هداد وا هب ریز تانیقلت دش مزیتونپیه هژوس هکنآ زا سپ .دنک اهر ار دوخ دایتعا هک

 هتسب ود حبص ادرف .ینک یم دود راگیس هتسب مین و كي یزور امش .دیآ یم هک یا هتفه رد»

 .دنامب یقاب نآ هت رد راگیس هد طقف هک یدح ات «ینک یم یلاخ ار اهنآ زا یکی .یرادیمرب راگیس

 رتشیب راگیس ددع یس نیا هک ینک یمرکف عطاق یلکش هب یلو یمارآب تدوخ شیپ نآ زا سپ
 راگیس ددع یس هک یسریم هجیتن نیا هب ًاعقاو امش .دشاب یم راگیس هب نم هنازور زاین زا

 یتروص هب امش هاگآدوخان ریمض طیارش نیا رد .دشاب یم راگیس هب امش هنازور زاین زا رتشیب

 و دوبمک ساسحا هاگچیه امش هک دنک یم یزیرهمانرب زور لوط رد اهراگیس نیا فرصم یارب

 زاین نآ هب امش هک تسا یدح زا رتشیب راگیس ددع یس هک دیوش یم هجوتم امش .دینکن یرامخ

 هدز تفگش عوضوم نیا زا یتروص چیه هب ,دیوریم رتسب هب هک ینامز بش نیاربانب .دیراد

 .دراد دوجو ناتراگیس تکاپ رد زونه یدایز راگیس هس ای ود دینیبب هک دیوش یمن



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نيون شور ۶۶

 دیهاوخ هاگآ دیشک یم هک ییاهراگیس فرصم هب تبسن امش دعب هب نیا زا ,روط نیمه

 ار نآ .دینک باختنا راگیس كي .دیرادراگیس ندیشک هب زاین هک دیدرک ساسحا هکنآ زا سب .دوب

 ماجنا هک یراک هب هظحل ره رد امش طیارش نيا رد .دیوشب نآ هب ندز كپ لوغشم و هدرک نشور

 تروص هناهاگآدوخان یتروص هب دایتعا هک اجنآ زا نیاربانب .تشاد دیهاوخ یهاگآ دیهدیم

 ار نآ و هلمح تسا هناهاگآدوخان لمع نامه هک دایتعا یساسا رصنع هب امش نیارب انب .دریگیم
 هک اجنآ زا .دیا هدرک لزلزتم ار دایتعا یاههیاپ یداینب و عطاق یتروص هب امش .دیا هدرک یشالتم

 یلو .دیوش یمن یقلت داتعم رگید نیاربانب ,دیراد یهاگآ دیهد یم ماجنا هک هچنآ هب تبسن امش

 تسا نکمم یناهگان كرت هک اجنآ زا .دیراذگب رانک ار ناتراگیس جیردتب مهاوخ یم امش زا نم

 امش یارب راک نیا .منک یم داهنشیپ امش یارب ار یجیردت شور نم .دشاب عوبطمان امش یارب

 امش یارب ندیشک راگیس لمع هب تبسن امش یهاگآ «عقاورد .دوب دهاوخ تمحز یب و تحار

 ار ناتراگیس زا یمین اهنت هک یطیارش رد یتح امش تلع نیمه هب .دوب دهاوخ ع وبطمان و تخس

 نیا رد .دیزادنیب یراگیساج هب هدرک شوماخ ار رگید فصن و دینک مامت ار راکنیا .دیا هدیشک
 هک دیآ یم دیدپ امش رد لیامت نیا و دوب دهاوخن عوبطم امش یارب راگیس ندیشک رگید طیارش

 ۰ «.دینک عطق جیردتب ار راگیس ندیشک

 تقدب وا هب و دش هداد شزومآ «مزیتونییه دوخ» هژوس هب لوا هسلج نامه رد نآ زا سپ

 ددع یس ندیشک» :هک دنک نیقلت شدوخ هب زور رد راب هس هسلخ طیارش رد هک دش هداد شزومآ

 هب یلو .دیدرگ رارکت تافیرشت نیا مامت مود هتفهرد «.تسا نم هنازور زاین زا رتشیب زور رد راگیس

 هتفه رد وا هک ینامز .دش دیکأت و هراشا راگیس ییاتتسیب هتسب كي یور ,راگیس ددع یس یاج

 .دشکب راگیس ددع هد یزور هتفه نیا رد تسین لیام هک درک مالعا .دمآ روزیتونپیه دزن هب موس

 تالکشم زا یخرب اب دهاوخیمن اریز .دنادیم رتبسانم ار راگیس ددع هدزناب هنازور هکلب

 جنپ یا هتفه هب هک ینامز ات درک مک ارراگیس ددع جنپ یا هتفه بیترت نیا هب .دوش وربور یلامتحا

 راگیس ددع جنپ نیا دناوت یم یناسآب هک درک یم ساسحا وا نامز نیا رد .دیسر راگیس ددع

 .درک مه ار راک نیمه و دراذگب رانک ار هدنامیقاب

 ندرک مک (۱) زا دندوب ترابع شور نیا رد راگیس كرت همانرب رد یلصا لماوع و رصانع

 ؛دریگ یم تروص هک یلمع هب تبسن یهاگآ داجیا (۲) ؛راکیس هنازور فرصم یجیردت

 هک یلمع هب تبسن یهاگآ .نآ ماجنا یور رب دیکأت و همادا یارب مزیتونپیه دوخ شزومآ (۳)

 نیا و دورب نیب زا ندیشک راگیس درومرد هناهاگآدوخان رابجا ات دوش یم ثعاب دریگ یم تروص



 ۱۶۷ مهدزناش سرد

 كرت یارب هناهاگآ شش هب رگید اریز .دنک ادیپ همادا ششوک یب و تحار یتروص هب نایرج

 .تسین یزاین راگیس

 نآ رد .دوبن زاسراک المع «تفرگ یم رارق هدافتسا دروم راگیس كرت یارب هک یلبق شور

 دیما .تسا عوبطمان رایسب راگیس یوب و معط هک دش یم نیقلت هژوس هب هسلخ قمع رد دتم
 زا دعب تانیقلت راثآ هنافسأتم .دشاب هارمه تیقفوم اب یمزیتونهیه زا دعب نیقلت نیا هک تفر یم

 هسلخ قمع اب طبترم مه نآ ریثأت نازیم و دراد یتقوم و رذگدوز هبنج یدایز هدع رد یمزیتونپیه
 راب ات دنام یم رظتنم هناربصیب هژوس طیارش نیا رد .تسا توافتم فلتخم دارفا رد هک تسا

 هرخالاب .دیآرد یلبق تلاح هب رگید راب .دوب عوبطم شیارب البق هکراگیس معط و وب راثآ رگید
 نیا دراوم رثکا رد .ددرگ یمرب دوخ دایتعا هب رگید راب وا و هدش هدامآ راک نیا یارب طیارش ینامز

 ناریج دهاوخ یم داتعم درف ای رامیب ییوگ .تسا هارمه راگیس یرتشیب دادعت لامعتسا اب تعجر

 .دشاب هدرک ار یراگیس یب یاهزور

 اهتخان ندیوج ای ندروخ تداع كرت
 مزیتونپیه نیسنکت هب ییاذغ میژر لرتنک یارب شجلاعم كشزپ یوسزا «۱.م» مناخ

 مه اهنخان ندنک ای ندروخ هب وا هک دیدرگ مولعم یتامدقم هبحاصم نامز رد .دوب هدش هداد عاجرا

 نیا رد تیقفوم هب یمک رایسب دیما وا .دوش نامرد مه وا یرامیب نیا هک دراد تسود و دراد تداع

 همانرب رد ات مدرک هزاجا بسک وا زا و مدرک نفلت مناخ نیا جلاعم كشزپ هب نم .تشاد هنیمز
 .دوش هدناجنگ مه اهنخان ندروخ هجلاعم وا ینامرد

 مزیتونهیه ییاذغ میژر لرتنک ای یقاچ نامرد یارب یلاوتم تبون چپ یارب یتدم زا سپ

 جیاتن اب هک اجنآزا یلو .دیسریم قیمع ای و طسوتم هسلخ تاجرد هب هژوس تدم نیا رد .دش

 لیالد ات دیدرگ یفرعم كشزپ كي هب یسانشناور یبایشزرا كي یارب .دوبن هارمه هاوخلد

 میژر لرتنک یارب نامرد همانرب نآ زا سپ .دوش صخشم تیقفوم مدع نیا یفطاع یلامتحا
 ۱ .دوب هدیسرن یاهجیتن هب اهیسررب نیا هتبلا .دیدرگ فقوتم ییاذغ

 الماک ار تداع نیا رامیب و دیسر هجیتن هب یبوخب نخان ندروخ نامرد نایرج نیا رد یلو

 و حرش هب اجنیا رد .دمآ تسد هب نامرد هسلج نیلوا زا سپ یتح بوخ هجیتن نیا !تشاذگ رانک

 :دوب هدش هئارا وا هب هنیمز نیا رد هک میزادرپیم یتانیقلت هژیوب وا ینامرد همانرب نایب
 «عقاورد - ددرگ رادیدپ اهنخان ندروخ و ندیوج یارب یلیامت نیرتمک امش رد هک ینامز»



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۶۸

 هک یراک هب تبسن ًاروف امش .دنک ندمآ الاب هب عورش امش تسد هک ینامز رد تسرد
 تکرح هار نایم رد هلصافالب امش طیارش نیا رد .دینک یم ادیپ یهاگآ .دیهد ماجنا دیهاوخیم

 فقوتم امش نهذ رد مه رکفت نیا ًانمض و دیزاس یم فقوتم ار لمع نیا ناتناهد یوس هب ناتت د

 هب تبسن الماک امش طیارش نیا رد .دیروخب ار ناتدوخ نخان دیهاوخ یم امش هک ددرگ یم
 هک دیریگب میمصت هک دیزاس یم فقوتم ار نآ تک رح تهج نیاز او دیا هدرک ادیپ یهاگآ ناتتسد
 هک دیدیسر هجیتن نیا هب امش رگا .دیهد ماجنا دیاب ار یراک هچ و دیهد یم ماجنا دیراد یراک هچ
 میمصت رگا یلو !دیهد ماجنا ارراک نیا و دیهدب همادا .بوخ یلیخ .دیوجب ار ناتنخان دیتساوخ

 یتروص هب هک دیراد ار ناکما اي سناش نیا امش نیاریانب .دیوجن ار ناتنخان رگید هک دیتشاد

 ات دوش یم ثعاب ناتتسد زا یهاگآ بیترت نیا هب .دیروایب نییاپ ار ناتتسد هرابود یحیجرت
 عنم اهنخان ندیوج لمع هب تیسن امش طیارش نیا رد .دورب نیب زا اهنخان ندروخ ٌَتبسن رابجا

 نآ و دور یم نیب زا رابجا ,هجیتن رد .دیا هدرک ادیپ یهاگآ رابجا نیا هب تبسن طقف هکلب دیا هدشن

 رد امش طیارش نیا رد و - دوریم نیب زا الماک .دوب هدش ناهنپ رابجا نیا یارو رد هک یژرنا

 «.دیرادن ناتنخان ندیوج هب یزاین اعقاو رگید هک دیباییم

 یارب .دوش یم هارمه تیقفوم اب یاهنارحاس تروص هب همانرب نیا دراوم زا یرایسب رد

 هسلخ هب هژوس هک ردقره یلو .دیرادن زاین یقیمع یمزیتونپیه هسلخ كب هب هجلاعم نیا ماجنا

 یارب ابلاغ .دنک یم ادیپ لمع نیا هب تبسن یرتشیب یهاگآ .دسرب یرتقیمع یمزیتونپیه
 دوش یم هیصوت امش هب دوجو نیا اب یلو .تسا زاین نامرد هسلج كي هب اهنت فده نیا هب ندیسر
 .دنک ادیپ یرتشیب ماود و ماکحتسا هلصاح جیاتن ات دینک رارکت ار تاسلج نیا راب دنچ امش هک

 بسک قیرط زا نخان ندیوج نامرد ذکنآ دوجو اب :هلاس ۱۱ هچبرسپ كي ءرگید دروم
 نیا رد هک یناسک زا یخرب «دریگ یم تروص تعرس اب و یتحارب لمع نیا ماجنا هب تبسن یهاگآ

 نیب زا و یتمالع نامرد هب تبسن - ناکشزپ ناور زا یضعب هلمج زا - دنا هتشاد یتاعلاطم هنیمز

 كي ندرب نیب زا هک دننک یم روصت اهنآ .دنتسین یضار یناور یاهیرامیب میالع زا یا هدع ندرب

 زا مود تمالع نیا یتح هک دزاس مهارف ار یرگید تمالع شیادیپ تابجوم تسا نکمم تمالع

 .میا هتشاد دروخرب نآ اب هک ميزادرپیم یشرازگ حرش هب ام اجنیا رد .دشاب هدوب رتکانرطخ یلوا
 تیروف هب ناوت یم هنوگچ هک دیوش یم ةجوتم امش رش نیا رد هک میدرگ یم رکذتم امش هب انمض

 رایسب هدیدپ نيا دنچره «تخاادرپ نآ ربارب رد ییوج هراچ هب و درک فشکار نایرج نیا یگداسیو

 ای جنپ دودح رد طقف ,متسه لوغشم اهنرامیب نیا نامرد هب نم هک یلاس یس نیا رد .تسا ردان



 یوش زا .تسا هدش نآ نیزگیاج رگید تمالع كي ,نخان ندیوج هجلاعم زا سپ دروم شش

 هیلوا یرامیب زا .هدیدرگ رهاظ ینیزگیاج تروص هب هک یتمالع نآ دراوم نیا زا كيچيه رد رگید
 مهوا .میهد یم ماجنا ار اهراک نیا كرتشم تروص هب سانش ناور كي اب نم .تسا هدوبن رت یدج
 سا اغا لاق لیلا شکع نیا یو تا دفاع و تای ےک ناسا ی تا قب

 اب مزیتونهیه سالک درگاش ناونع هب هک دوب یکشزینادند دنزرف «ل.ج» هلاس ۱۱ هچبرسپ

 رارق یبایشزرا دروم سانش ناور كي طسوت البق كدوك نيا هکنآ دوجو اب .دوب هدش انشآ نم

 هارکا اب نم دوب هدش عاجرا نم هب اهنخان ندروخ نامرد یارب شجلاعم كشزپ یوس زا و هتفرگ

 نیا ردام و ردپ هک متشاد یهاگآ عوضوم نیا زا یبوخب نم .مدرک لوبق ار راک نیا یلیمیب و

 ندیوج دیاش مدرک یم رکف نم .دنتسه هجاوم یدایز تالکشم اب یگداوناخ یگدنز رد كدوک
 شجلاعم كشزپ و كشزپنادند یلو .دیآ رامشهب تینما مدع ساسحا كي هجیتن وا رد اهنخان

 .مهد ماجنا ار ینامرد مادقا نیا ًامتح نم هک دنتشاد رارصا
 الع ماست لغ طارش وک و دوپ خرس رای یس اسم وم كی دک نیا

 میتساوخ وا زا و دش هداد «یهاگآ» یداع لکش هب وا هب .داد یم ناشن ار مسیلوبمانموس كيسالك

 زا شردام .دمآ ام دزن هب شردام اب هارمه شردپ یاج هب وا مود هتفه .دنک هعجارم دعب هتفه هک

 كون ندیوج تداع یبوخب شدنزرف هک تشادیم راهظا و دوب لاحشوخ رایسب راک هجیتن
 هک منک یم هدهاشم یعضو رد ار وا یهاگ یلو» :درک هفاضا وا .تسا هتشاذگ رانک ار شیاهنخان

 .درب یمن شناهد فرط هب ار شتسد هاگچیه وا یلو «.درگن یم شیاهتسد هب یبیجع تروص هب
 نیب رد وا .تشادن دوب هدش نامرد نآ اب شکدوک هک یشور هرابرد یعالطا شردام هتبلا

 تردنب .دنک یم هاگن نویزیولت هب هک ینامز رد شکدوک یهاگ هک داد ربخ ام هب شیاهفرح

 .دروآ یم الاب تمس هب ار شناتشگنا طیارش نیا رد و هدرک جراخ شیاهاپ زا ار شیاهشفک

 تانیقلت وا هب شیاپ هرابرد و درک مزیتونپیه ار هژوس رگید راب روزیتونپیه هسلج نیارد

 اب كدوک هک هسلج نیموس رد .داتسرف شا هناخ هب ار كدوک نآ زا سی و داد ار هدنهدیهاگآ

 ناتشگنا هن و دروخ یم ار شتسد یاهنخان رگید هن كدوک هک تفگ شردام .دمآ ام دزن هب شردام

 كلکش ای و هدرک ضبقنم و عمج ار شتروص تالضع الاح یلو .دروآیم الاب ار شیاپ

 ۱ !دروآ یمرد

 یاهنامرد هب زاین كدوک هک مدرک مالعا اهنآ هب مکحم یلیخ نم نامز زا عطقم نیا رد

 موس و مود تاسلج رد ام تادهاشم .دننک هعجارم سانش ناور هب هک یتسیاب و دراد یرت قیمع



 مزیتونمیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۷۰

 نامرد .دراد رمتسم و ریگمشچ ییامیس وا رد میالع ینیزگیاج هک دوب عوضوم نیا رگنایامن

 رظن هب هنالقاع ریغ هدش نیزگیاج رامیب دوجو رد یناجیه كي هک یطیارش رد میالع نیا رمتسم

 ینوناق ظاحل زا هن و هدید ار مزال شزومآ هن كشزپ ریغ یاهروزیتونهیه رگید یوس زا .دمآ یم
 هدش ناهنپ نیماضم نیا یبایهشیر و یسررب هب یملع تیحالص نودب هک دنراد ار هزاجا نیا

 .دشاب یم ینیلاب ناسانش ناور و ناکشزپ ناور تیحالص رد اهنت اهراک نیا .دنزادرپب

 نامیاز یارب یمزیتونهیه ندش یطرش
 و قیمع سفن ندیشک اب هنوگچ هک دش هتخومآ وا هب و دش مزیتونپیه «ج.ه» رادراب یوناب

 .دریگب رارق مزیتونهیه دوخ تلاحرد «مدزاب نامز رد كي ات جنپ زا سوکعم یتروص هب ندرمش
 و هسلخ ندش رت قیمع یارب ,یمزیتونپیه دوخ هسلخ طیارش رد هک دش هداد دای وا هب سپس

 سوکعم تروص هب ار كي ات هاجنپ زا ینهذ یلکش هب یدردیب یارب یبولطم حطس هب ندیسر
 وا هب نآ زا سپ .درامشب جنپ ات كي زا یداع تروص هب تسیاب یموا مه ندش رادیب یارب .درامشپ

 .دنک یطرش ار شدوخ ات دهد ماجنا زور رد رابهس ار نیرمت نیا هک دش هیصوت

 نآ رد جیردتب .درامش یم كي ات هاجنپ زا سوکعم تروص هب وا هک ینامز رد دش دیکأت وا هب

 رادیدپ یدرد یب دنریگ یم رارق ششک و راشف تحت نامیاز نامز رد هک وا ندب زا ییاهتمسق
 شیادیب زا لبق ,دش هدامآ ناتسرامیب هب نتفر یارب هک نامز ره هک دوب هدش هتفگ وا هب .دوشیم

 هب .دنیآ یم دیدپ هک یتاضابقنا نایرج رد دعب و دنک مزیتونپیه ار شدوخ یدعب درد اي ضابقنا

 یمزیتونهیه زا دعب نیقلت كی سوکعم لکش هب شرامش .درامشب كي ات هاجنپ زا سوکعم یتروص

 كاندرد وا یارب یمحر تاضابقنا رگید هک یروط هب .دزاس یم مهارف یو رد ار یدرد یب و تسا

 هک نامز ره .درک دهاوخ ساسحا ار راشف و تکرح اهنت وا طیارش نیا رد هکلب دوب دنهاوخن

 هب .دنک رادیب ار شدوخ جنپ ات كي زا ندرمش هلیسو هب تسناوتیم وا .تفریم نیبزآ تاضابقنا

 نامیاز قاتا هب هک ینامز ات دهد همادا شدوخ رد ار یدردیب عضو شور نیا اب هک دش هیصوت وا
 كي رثارب مه طیارش نیا رد .دریگ یم تسد هب ار لمع راکتیا امام كشزپ طیارش نآ رد .دسرب
 امام ای رتکد [دوب هدمآ لمع هب مزال یگنهامه نآ دروم رد البق هک ] رگید یمزیتونهیه زا دعب نیقلت

 «اورب ورف یقیمع و تحار باوخ هب و نک سکالیر ار تدوخ .دنیب ار تنامشچ» هلمج نایب اب
 همادا دوخ راک هب یداع تروص هب رتکد نآ زا دعب و هتفرگ رارق هسلخ زا یرتشیب قمع رد وئاز

 یمزیتونهیه تانیقلت زا ناوت یم .درد دض یاهوراد زا هدافتسا یاج هب طیارش نيا رد .دهد یم
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 .درک هدافتسا

 قمع زا موس هلحرم هب دیاب رامیب لقا ال ,مزیتونپیه كمك هب نامیاز رد یدرد یب داجیا یارب

 ` سکالیر و رت كبس یاههسلخ اب یتح یعیبط یاهنامیاز زا یخرب رد و دنک ادیپ یسرتسد هسلخ

 .دشاب هدوب هارمه یتحاران و درد لقادح هب نامیاز اهنآ رد هک دیسر یلحارم هب ناوت یم مه ندش
 هب رامیب ندیسر هب رگید یاهیحارج زا یخرب و [هارودنایم ندرک هیخب ] یموتویزیپا ماجنا یارب

 هدننک سح یب یوراد یمک قیرزت زا «مزیتونپیه اب هارمه هکنیا ای و تسا زاین راهچ هلحرم

 .دش دنمهرهب یتسیاب مه یعضوم
 ماجنا ار مزال یاهراک مامت و تسین نامیاز شخب هب روزیتونپیه دورو هب یزاین

 زونه .دشاب هتشادن یعالطا مزیتونهیه زا نامیاز ماجنا لوئسم یامام ای كشزپ رگا یتح .دهدیم

 یدربراک تروص هب مزیتونهیه اب وا رگا دنچره .دریگب تروص دناوت یم مزیتونپیه اب درد یب نامیاز

 مزیتونهیه شزومآ لوئسم امام ای نانز كشزپ رگا .دوشیم ماجنا رتهب یلیخ راک ,دشاب انشآ

 كي هب یمزیتونپیه طلست ای تروپار لاقتنا یارب نامیاز شخب رد وا یا هظحل دنچ روضح .دشاب

 ناوتیم ار نامیاز ماجنا یارب یمزیتونپیه ندش یطرش .دشاب شخب رمث رایسب دناوت یم راکمه

 .داد ماجنا سالک ای هرود لیکشت اب و یهورگ تروص هب یرثژم تروص هب

 یکشزینادند یاهراک ماجنا یارب ندرک یطرش
 مزیتونپیه اب یفاک هزادنا هب هک شکشزپنادند یوس زا هک دوب «ل.ا.ل» مان هب ییاقآ رامیب

 زا دعب تانیقلت قیرط زا ار وا ات دوب هدش یفرعم مزیتونپیه نیسنکت كي هب ,تشادن ییانشآ

 طیارش نیا رد الومعم .دنک هدامآ نییاپ كف مود یایسآ نادند ندیشک یارب یمزیتونهیه

 نیا رد یلو .دنک لمع یشوه یب صصختم كي دننامه ات دور یم كشزپنادند بطم هب روزیتونپیه

 .درک یم یریگولج راک نیا ماجنا زا هار یرود دروم

 .دوب هدیسر هسلخ قمع زا مراهچ هلحرم هب رامیب هک یطیارش رد و یلاوتم هسلج هس رد

 داجیا هب شتسار تسد رد نآ زا سپ .دنک مزیتونپیه ار شدوخ هک ,دش هداد دای وا هب .دش یطرش

 دعب .دنک سح یب ار نآ ,هدش سح یب تسد اب شنیئاپ كف ندادژاسام اب دعب و دزادرپب یسح یب

 دهدب تکرح یلدنص هتسد لوط رد یرارکت تروص هب ار شتسد «یدرد یب ماود و رارمتسا یارب

 .دراد لوغشم لمع نیا هب ار شنهذ و

 نانیمطا و دوب سفن هب دامتعا زا راشرس «تفر كشزپنادند بطم هب هژوس هک ینامز



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیو شور ۱۷۲

 دودح رد یحارج لمع .دناسرب روهظ هصنم هب ار دوخ یاههتخومآ دناوت یم یبوخب هک تشاد

 دیدرگ قفوم كشزپنادند كمك نودب رامیب «لکشم یحارج نیا لوط رد و دیشک لوط تعاس مین
 هب دعاسمان طیارش نیا رد و درادهگن مزیتونپیه طیارش رد ار شدوخ .دنک مزیتونپیه ار شدوخ هک

 .دشوکب یسح یب رارمتسا و ظفح
 نیب زا یدردیب یدوزب كاندرد تدشب طیارش رد هک مینک هراشا هتکن نیا هب یتسیاب

 هب دناوت یم تانیقلت هئارا قیرط زا .دشاب هتشاد روضح روزیتونپیه رگا طیارش نیا رد .دوریم

 هژوس ای رامیب ,دشاب هتشادن روضح روزیتونپیه هک یطیارش رد .دنک مادقا هسلخ ددجم رارقتسا

 ." دزادرپب مزیتونپیه دوخ رارقتسا و داجیا هب دناوتب یبوخب یتسیاب

 یحارج لمع ماجنا یارب ندرک یطرش
 یاهوراد زا هدافتسا یبلق یرامیب تلع هب هک دوب هلاس هدراهچ رتخد كي «ت.ا» مناخ

 نودنات كی ندرک جراخ یارب هک تشادزاین یحارج لمع كي هب وا و دوب كانرطخ وا یارب ربشوه

 مدق هیلوا لحارم هب وا .دریگب تروص وا یور رب یتسیابیم وا یوناز لصفم زا هدش اج هباج

 طبض تانیقلت نتم هب تبسن وا طیارش نیا ردو دیسر كبس مسیلوبمانموس ای هسلخ قمع مجنپ

 دروم مه لمع قاتا رد هدش تبث تانیقلت نیا ادعب تسیاب یم و دوب هدش یطرش راون كي رد هدش

 یلو ,دنک مزیتونپیه ار شدوخ تسناوت یم یناسآب مناخرتخد نیا دنچره .دریگب رارق وا هدافتسا

 ناونع هب نم وس كي زا .دنامب یقاب هسلخ رد یفاک تدم هب تسناوت یمن روزیتونپیه روضح نودب

 و متشادن ار مزیتونپیه قیرط زا یسح یب داجیا و لمع قاتا هب دورو قح كشزپریغ نیسنکت كي

 طابترا ای «تروپار» مناوتب نم ات تشادن یهاگآ مزیتونپیه زا یفاک هزادنا هب حارج رگید فرط زا

 میدید یتوص راون یور رب تانیقلت طبض رد ارراک هراچ نیاربانب .مزاس لقتنم وا هب ار یمزیتونپیه

 :تسا هدمآ اجنیا رد هدرشف تروص هب نتم نیا اجنیا رد هک

 یمزیتونهیه تلاح كي هب یناسًاب امش و مرامش یم جنپ ات كي زا الاح نم .نیلوا مناخ»
 كي هب .قیمع باوخ كي ؟باوخب الاح ...جنپ ...راهج ...هس ...ود ...كي .دیوش یم دراو یقیمع

 و تحار باوخ هب نالا امش ...بوخ یلیخ اورب ورف نیریش و قیمع رایسب .تحاررایسب باوخ

 رد] .دزادرپیم مزال تامادقا حرش هب ماگ هب ماگ هک یکشزپنادند رد مزیتونپیه ناونع اب یکمک هوزج كي .۳

 .دوش یم شخپ «رواب» تاراشتنا قیرط زا و دوجوم [اکیرمآ
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 .دیا هدیسر یقیمع

 .دریگ یم رارق یحارج لمع كي تحت امش یوناز لصفم هظحل نیا رد هک دینادیم امش

 نم و یراد دامتعا تدوخ كشزپ هب الماک امش یرادهگن تکرح یب و تباث ار تیاپ دیاب امش
 نیا.رد .تشاد یهاوخن یتحاران ای و درد ساسحا نیرتمک نایرج نیا رد امش هک متسه نئمطم

 یور رب دنراد اهنآ نالا .تسا هدش عورش یحارج لمع .منک یم تبحص امش اب نم هک نامز

 روصت و دیراد یبیجع ساسحا كي امش هظحل نیا رد یلو .دننک یم راک امش پچ یوناز لصفم

 ."دراد قلعت یرگید درف هب تقوم تروص هب هکلب ,درادن قلعت امش هب اپ نیا هک ینکیم

 شوگ نم یاهفرح هب و نک فوطعم یرگید یاج هب تیاپ زا ار تدوخ هجوت الماک الاح
 و ولمم ار امش یهاگآ مامت .دنک یم رپ ار امش نهذو رکف مامت نم یاهفرح هک دیآ یم رظن هب .هدب

 یتروص هب مهاوخ یم نم الاح ,دینک رکف یرگید زیچ هب دیناوت یمن رگید امش .دزاس یم راشرس
 یمزیتونپیه هسلخ هب امش هک دیآ یم رظن هب یددع ره نایب زا سپ .مرامشب كي ات دص زا سوکعم

 اریز .دوش رتمک و رتمک ناتیاپ زا امش هجوت ات ددرگ یم ثعاب هرامش ره .دیوریم ورف یرت قیمع

 ره اب .ذینک ادیپ یهاگآ ناتیاپ هب تبسن دیناوت یمن ,دیهاوخب مه رگا و دیا هدش سح یب الماک امش
 باوخ هب مه امش لاح نامه رد و دوش یم رت سج یب و سح یب امش یاب «منک یم نایب هک یددع

 یءهس امش «مزادرپ یم ندرمش هب هک یطیارش نامه رد الاح .دیوش یم دراو یرت قیمع یمزیتونهیه
 ,متشاد نایب ار ۱۰۰ ددع نم هک ینامز لاثم یارب ,دینک هدنز ناتدوخ نهذ رد ار یدعب ددع دینک

 . رکف ٩۸ ددع هب امش «مدرک مالعا ار ٩٩ ددع نم هک عقوم ره .دیشیدنیب ٩٩ ددع هب شیپاشیپ امش
 و بیقعت ار شور نیا و دیشیدنیب ۹۶ ددع هب امش متشاد نایب ار ٩۷ ددع نم هک عقوم ره .دینک

 ددع هب نامزمه تروص هب ددع كي ندینش نمض امش یا هظحل ره رد رگید ترابع هب .دینک رارکت

 رگید امش هک دنک یم راشرس و رپ ار امش رکف و نهذ نانچ نآ بلاطم نیا .دینک یم رکف نآ یلبق

 .دینک رکف یرگید عوضوم ای ناتیاپ هب دیناوت یمن

 هرابرد مه یتاظحل یارب نایرج نیا رد .دیرامشب داتشه ات دص زا یمارآب نامز نیا رد

 اب الماک وا نهذ و «تسا هدش سح یب درد هب تبسن الماک» هک دیزادرپب نیقلت هب شیاپ عضو
 نآ نمض رد و دیرامشب سوکعم تروص هب رگید راب نآ زا سپ .تسا هدش لاغشا و رپ شرامش

 .مجرتم - دوب دهاوخن درد زا مه یرثا .دشاب هتشاد قلعت یرگید درف هب ندب زا یتمسق ای و جراخ



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۱۷

 یمارگ هدنناوخ امش هب اجنیا رد .دیراد نایب ار یبلاطم یدرد یب دیدشت و تیوقت .دوجو هرابرد

 لمحت ار یدردرپ یحارج لمع كي رامیب ای هژوس هک یطیارش رد .موش یم رک ذتم ار یمهم بلطم

 ای هجوتم لمع لحم و عوضوم هب دیابن .دشاب هدش هک مه هظحل كي یارب یتح وا نهذ .دنکیم
 نیاربانب .دشاب هدش فوطعم یرگید یاج هب وا هجوت هشیمه یتسیاب هکلب .دوش زکرمتم
 هب ار وا نهذ و رکف ًامئاد یتسیاب تانیقلت زا یرمتسم و دتمم نایرج .فده نیا هب ندیسر یارب

 فیعض مه یدردیب یدوزب .دیزاس فقوتم ار تانیقلت هئارا ایرج امش رگا .دزاس لوغشم دوخ
 .دوش یم لئاز دعب و هدش

 .نیقلت كي قیرط زا رتکد .دیسر نایاپ هب یحارج لمع هکنآ زا سپ «ت.ا» مناخ دروم رد
 .دش هدرب ناتسرامیب رد شقاتا هب وا طیارش نیا رد و درک رادیب پاوخ زا اروا یمزیتونپیه زا دعب

 قیرط زا ار یدرد یب رارمتسا و اقب تابجوم هک دش یم شخپ وا یارب یرگیدراون طیارش نیا رد
 .متفر وا تاقالم هب نم هک ینامز دعب تعاس ود .دروآ یم مهارف طبترم و بسانم تانیقلت ندینش

 و مدرک مزیتونپیه اروا رگید راب نم نیاربانب .دور یم نیب زا مک مک دراد یدرد یب هک مدرک هدهاشم

 یلو دنک یم ادیپ رارمتسا مه بش مامت رد یدرد یب نیا هک مدرک نیقلت وا هب قیمع هسلخ كي رد

 درد و هدش زاغآ مایتلا دنور ای نایرج نامز نآ ات الومعم ."دوریم نیب زا نآ راثآ حبص ادرف

 هداد مزال تانیقلت مه رت عیرس دوبهب و مخز عیرس مایتلا یارب رامیب نیا رد .درادن دوجو مه یدایز
 .دش

 یراردا سابتحا ندرب نیب زا یارب مزیتونبیه

 مزیتونهیه هسلج كي اب اهنت وا لکشم هک دنک یم یفرعم ار ییلاج رایسب دروم شرازگ نیا
 هدش هجاوم تسکش اب نآ اب ییورایور رد یکشزپ مولع تاراکتبا هک یلاح رد .دش حالصا

 .كندوب

 یمناخ رامیب .مدش راضحا ناتسرامیب كي هب سناژروا تروص هب نم حبص ۱ تعاس رد

 رارق (لسوتکر- لسوتسیس هجلاعم یارب) یمیمرت یحارج لمع كی تحت لبق زور هدزیس هک دوب

 و تسیب زا رتشیب زگره هک منک یم بلج مهم رایسب هتکن نیا هب ار كشزهنادند و كشزپ مرتحم ناراکمه هجوت .۵
 و یسح یب یمزیتونمیه زا دعب تانیقلت قیرط زا یکشزینادند ای یمومع یحارج لمع زا دعب تعاس راهچ
 ار كشزپ درد مالعا قیرط زا رامیب «هریغ و تنوفع دننام یضراوع شیادیپ تروص رد اریز .دنهدن یدرد یب
 .مجرتم - دنک یداعریغ عضو هجوتم دناون یمن
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 هک .دنک راردا یعیبط تروص هب تسناوت یمن رامیب رگید یحارج لمع ماجنا زا سپ .دوب هتفرگ

 نیا هرود لومعم فالخرب .دیآ یمن رامش هب اهیحارج عون نیا ماجنا زا سپ ردان یا هدیدپ نیا

 .دوب هدمآ دیدپ ررکم ندز دنوس هب زاین طیارش نیا رد و دوب هدش هدیشک ازارد هب یرادا سابتحا

 .دهدب یرامیب و رامیب عضو رد یرییغت دوب هتسناوتن هدننک مارآ یاهصرق نداد و یکمن مرس قیرزت

 هطوب رم حارج .دوش هدافتسا یرامیب نیا نامرد یارب مزیتونپیه زا دش داهنشیپ هک ینامز

 دناوت یم هنوگچ مزیتونپیه .هدوبن هتخاس یراک اهوراد عاونا زا هک یطیارش رد :تفگ و دیدنخ

 .متفر ناتسرامیب هب ,ناتسرامیب میقم كشزپ توعد اب هرخالاب .دوش عقاو رثوم

 دیسر یم رظن هب هدنزارب رایسب هک دوب یدنلریا هلاس ۵۱ یوناب كی «س.س.ا مناخ» رامیب

 درک لابقتسا نم زا یدنخبل اب وا .دوب هدز شیاهوم هب زر لگ هخاش كی یو ,وا تاقالم نامز رد و

 زور دنچ یبهذم دیع .موش نامرد یدوزب رگا اریز «متسه وا دیما نیرخآ نم هک تش تشاد مالعا و

 .منارذگی ما هداوناخ دارفا رانک رد مناوتیم ار رگید

 دادماب رد هعفد نیرخآ یارب هک مدش هجوتم .مدومن وا زا یسرپلاوحا هب عورش هک ینامز

 راثآ .دوب رب وا هناثم رگا اریز «دوبن یبسانم طیارش نیا .دوب هدش هدز یراردا دنوس وا هب زور نآ

 یمزیتونهیه زا دعب تانیق قلت تروص هب و اهدعب طیارش نیا رد هک یلاح رد .دش یم رها اروف نیقلت

 رارکت رثارب هک دوب لمتحم هتکن نیا نم رظن هب رگید یوس زا .دوش رهاظ یتسیابیم راثآ نیا
 مشچ هب یشخبدیما یاهقفا دنچره .دشاب هدما دیدب وا ینالضع تردق رد یتالالتخا «ندز دنوس

 لح دیلک مزیتونپیه هک مدوب راودیما و موش یم قفوم هک مدرک یم ساسحا نم یلو .دروخ یمن
 .دشاب امعم

 رد یتسیاب «مهد ماجنا یتسیاب هک یراکرهو درادن دوجو یدایز تصرف هک متسنادیم نم

 .مود هسلج یرازگرب و رامیب هب ددجم یسرتسد ناکما مدع هب هجوتاب .دریگب تروص هسلج كي

 .مهد ماجنا ار مزال یاهراک تقد اب و منک یسررب ار عاضوا یبوخب متفرگ میمصت نم

 یفنم راک هجیتن رگا مدرک یم رکف اریز .مدرواین لمع هب یریذپ ٍمزیتونپیه تست وا زا نم

 یتحار لبم یور رب رامیب تاظحل نیا رد .تشاد دهاوخ وا یور رب یراوگان یناور رثا .دشاب

 هب تعنامم دارفا یلامتحا دورو زا ات دوب هداتسیا قاتا رد یولج رد سرن مناخ و دوب هتفرگ رارق

 هب ۳و تی نیا و مدرک عورش هدنورشیپ ندش سکالیر اب ار راک نم .دروآ لمع

 .دیشک لوط

 هدیقع نیا زا هک یدهاوش اهنت و دشاب هدش سکالیر هژوس هک دمآ یمرظن هب نامز نیا رد



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۷۶

 نومزآ هنوگچیه .دوب ولج تمس هب رامیب رس لیامت و یدارا تاکرح نادقف .درک یم تیامح

 - تشاد دوجو ًاعقاو رگ ا-زونهیه طیارش .دماین لمع هب مزیتونپیه دوجو تابثا یارب ییامزآروز

 یاهراک مامت تعرسب تسناوت یم یطایتحا یب ای هابتشا نیرتکچوک هک دوب یحطس یا هزادنا هب

 .دزاس هجاوم تسکش اب ار هدش ماجنا

 یعیبط لامعا ددجم یرارقرب اهنآ نومضم هک مدرک یتانیقلت هئارا هب ع ورش دیکأت اب نم
 اراد ار یتردقرپ رایسب یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت راثآ مزیتونهیه هک مدش رک ذتم وا هب نم .دوب هناثم
 دناوت یم ندز روز نودب و تحار یلیخ وا .دوش رپ راردا اب وا هناثم هک نامز ره نیاربانب .دشابیم

 درک ساسحا وا هکنآ زا سپ هک مدرک نیقلت وا هب نم .دنک راردا ای و هدرک یلاخ ار شا هناثم

 زا ,دوشن لوغشم فلتخم تالایخ اب شرکف هکنآ یارب اجنآ رد .دورب تلاوت هب .هدش رپ شا هناثم

 نیا هک مدش رک ذتم وا هب .ددرگ ندرمش هب لوغشم سوکعم تروص هب نییاپ هب ۱۰۰ زا متساوخ وا

 هب طیارش نیا رد هک یمایپ و تسا یمزیتونپیه زا سپ نیقلت یعون تلاوت رد سوکعم ندرمش

 عفد یارب نگل و هناثم تالضع یعیبط لامعا هک تسا نیا .دوشیم هداتسرف هاگآدوخان ریمض

 هنیمز نیا رد رامیب هب دکؤم یتروص هب هقیقد هدزناپ تدم یارب هکنآ زا سپ .دوش هتفرگرس زا راردا

 .مدرک رادیب باوخ زا ار وا .دش هداد نیقلت

 مزیتونهیه نم ایآ :هک دوب نیا نم زا وا لاوس نیلوا .دش رادیب باوخ زا رامیب هکنآ زا سپ

 یلو دوب هدش مزیتونپیهًاعقاووا هک متفگ وا هب ناوارف نانیمطا اب و دکؤم یتالمج اب نم ؟مدوب هدش
 ار دوخ هدنرب سآ ات مدوب یا هظحل رظتنم نم .دوب هدرکن عناق اروا اهفرح نیا مدرک یم ساسحا

 دیاب ردقچ هک دیسرپ نم زا وا هک دوب یا هظحل رد نیا و دمآ دیدپ یتحارب تیعقوم نیا .مهدب ناشن
 .دزادرپب تیزیو نیا یارب

 نیا نم ...یلو» :مدرک هفاضا نمض رد و مدرک نایب دزادرهب تسیاب یم وا هک ار یغلبم نم

 یکچ شدعب زور «دیتفر لزنم هب و دیدش نامرد یبوخب هکنآ زا سپ .مریگ یم امش زا ًادعب ار غلیم

 یک «.دیتسرفب نم یارب ار

 قاتا زا متشاد دصق و هتشادرب مرس زا ار مهالک مارتحا ناونع هب هک یتاظحل رد نآ زا سپ

 :متفگ وا هب موش جراخ
 !درذگب شوخ امش هب ناتهناخ رد یبهذم دیع نیا تالیطعت مراودیما ,مناخ»

 ۱ ۱ «ظفاحادخ

 هب كچ نداتسرف دروم رد لقا ال - ار الاب «یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت» مامت مناخ نیا یلو



 ااف مهدزناش سرد

 مین دودح رد !دیسر نم تسد هب كچ حبص ادرف و درکن تاعارم - مدوب هتفگ نم هک تروص نآ

 كمك نودب راب نیلوا یارب وا زور ۱۳ زا سپ «مدرک كرت ار ناتسرامیب نم هکنآ زا سپ تعاس

 زا .دوب هدرک راردا یدارا تروص هب راب نیدنچ هکنآ زا سپ زور نآ بورغ .دوب هدرک راردا دئوس

 :دروخ یم مشچ هب ریز بلاطم تراک كي یور رب كچ اب هارمه .دوب هدش صخرم ناتسرامیب
 «.دنام دهاوخ نم رطاخ هب امش مان اهلاس یارب و مرکشتم امش زا مدوجو مامت اب نم»

 هنارهام تانیقلت اب هک ار یمزیتونپیه تانیقلت یراذگریثأت هوحن .دش نایب هک هچنآ

 ناشن لمع زا سپ راردا سابتحا نامرد یارب ,هدش بیکرت یرادیب زا سپ ,یدعب میقتسمریغ
 .دهد یم

 (یزرونا) یراردا بش

 هسلج كي زا سپ اهنت مهنآ یراردا بش نامرد زیگنا تفگش راثآ اب امش اجنیا رد

 تیقفوم نیا هتبلا .*دیوشیم انشآ بسانتم یمزیتونپیه تانیقلت زا هدافتسا و مزیتونپیه
 دوب یطیارش ریثأت تحت رتشیب جیاتن هک منک هیکت عوضوم نیا هب مناد یم مزال و تسا یداعریغ

 هب زاین یراردا بش نامرد دراوم رتشیب رد .دوب هدش رازگرب نآ رد درفنم ینامرد هسلج نیا هک

 .دیآ لمع هب كشزپناور ای كشزپ كي بطم رد یتسیاب و دراد ررکم تاسلج

 ملاس و لاعف ,شوهاب «ینتشاد تسود رایسب ییامیس هک دوب هلاس ۱۰ هچبرسپ كي هژوس

 رت ار شدوخ باوختخر بش ره هکنیا زا و تشاد عالطا دوخ یتحاران زا وا .دادیم ناشن ار

 دناوتب هکلب ات درب یم ناکدوک یراتفر لئاسم هاگنامرد كي هب اروا شردام .دوب دونشخان .دنک یم

 هاشزپ ناور هک ینامز .دنک نامرد و ادیپ دنتسه وا دوجو رد الامتحا هک ار یداینب یفطاع للع

 مزیتونهیه ییوداج هبنج زا هک یتسردان تاروصت لیلد هب كدوک ردام .تخاس حرطم ار مزیتونپیه
 .دوب هدرک یراددوخ تساوخرد نیا ماجنا زا .تشاد

 یزابمه هک دوب هدروآ یگرزب سناش دوش یم هدیمان «ج.ت» هک هچبرسپ نیا نايم نیا رد

 هک دیسرتیم طقف .تشادن ینارگن مزیتونهیه زا شردام سکعرب هچبرسپ نیا .دوب نم رسپ

 ار یگداوناخ هسلج كي لکشم نیا لح یارب نم .دنک ادیپ یهاگآ وا «دب تداع» نیا زا شتسود

 نآ لوا تمسق هک مه ناک دوک مزیتونپیه یاهشور .عیرس مزیتونپیه باتک ۱۱۷ هحفص رد شرازگ نیا ۶
 .مجرتم - تسا هدمآ «تسا زنورآ یراه فیلأت



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نيون شور ۱۷/۸

 كي ناونع هب و دنتشاد روضح شردام و هچب رسپ نیا اب هارمه مرسپ و رسمه نآ رد هک مدرک رازگرب
 هب .كدوک لکشم هب هراشا نودب هسلج نیا رد .مداد ار یهورگ مزیتونهیه كي بیترت بلاج همانرب

 یرتقیمع یمزیتونپیه هسلخ هب و هدش مزیتونپیه رت عیرس وا یدعب تبون رد هک مدرک نیقلت وا

 .دور یمورف

 هناهب ار كدوک لاژس كي بسانم تصرف كي رد .دندش رادیب باوخ زا همه هکنآ زا سپ

 و حیرص یترّوص هب و مدرک مزیتونپیه تعرسب ار وا اجنیا رد .مدرب هناخیاتک هب ار وا و هداد رارق

 و تسا هناکدوک هضراع و هرطاخ كي وا یراردا بش هک مدرک نیقلت وا هب هنارمآ ینحل ابو نشور

 هنیمز نیا رد تانیقلت زا یلیس نآ زا سپ .دنک یقلت هدش شومارف و هتفای نایاپ ار نآ دیاب رگیدوا
 راختفا وا ...درک دهاوخن رت ار دوخ رتسب هاگچیه وا دعب یاهزور رد» هک مدرک یراج وا یوس هب

 لثم الماک وا دعب هب نیا زا ...دوشیم دنلب كشخ رتسب كي زا حبص زور ره هک درک دهاوخ
 ...دورب یگنهاشیپ و یهورگ یاهشدرگ هب دناوت یم یتح وا ...دوب دهاوخ شلاسمه یاههچب رسب

 هب راختفا اب ندش رادیب زا سپ هدنیآ یاهزور ...داد دهاوخن هار لد هب یسرت شرتسب ندش رت زا

 هب بیترت نیا هب «...تسا كشخ شرتسب هک داد دهاوخ هدژم وا هب و تفر دهاوخ شردام فرط

 .مدرک نیقلت وا هب یتمالس حطس ءاقترا و سفن هب دامتعا ساسحا شیازفا هنیمز رد ررکم یتروص

 رد اهنآ همه هک مدرک هراشا یراردا بش نامرد هنیمز رد یددعتم تارطاخ هب نم نامز نیا رد

 نامرد هسلج كی نیا هب اهنت نامرد یارب وا هک متفگ اررکموا هب .دندوب هدش نامرد بش كي تدم

 هک دش هیصوت وا هب طقف .تفرگن تروص یمزیتونپیه زا دعب نیقلت هنوگچیه .تشاد دهاوخ زاین
 هد زار اهراک نیا ناب جد ار ردا اد

 وا زا و مدش رکذتم ار ینامرد تامادقا نیا زا یخرب كدوک ردام هب بسانم تصرف كي رد

 نیا و دوب دهاوخن شرسپ كشت یور رب عمشم ندرک نهپ هب یزاین دعب هب بشما زا هک متساوخ

 دروم و هدرک قیوشت ار وا ددعتم یاهتیعقوم رد و دوش رکذتم وا هب قوش و روش اب ار عوضوم
 .دهد رارق نیسحت

 اریز .دماین لمع هب اهبش و اهرهظزادعب رد تاعیام مجح ندرک دودحم یارب یششوک

 هک دش دیکأت هتکن نیا یوررب سکعرب .دوب هدرواین راب هب یا هدیاف هتشذگ رد اهراک نیا ماجنا
 هپ .دوریم تلاوت هب تعرسب و هدش رادیب باوخ زا اروف وا دش رپ وا هناثم هکنآ ضحم هب اهبش

 شقن تانایب نیا بیترت نیا هب و دنک رارکت ار نیقلت ای هیصوت نیا بش ره هک هدش هیصوت شردام
 .درک دهاوخ تیوقت و دیدشت ار یمزیتونهیه زا دعب تانیقلت



 ۷۱۷۹ مهدزناش سرد

 و نس «هدش باختنا میقتسمریغ شور وا ژیتسرپ .روزیتونیه تراهم بیترت نیا هب

 تسد شردام یراکمه و نایرج هنادنمشوه و تفارظ اب عورش .كدوک یریذپ مزیتونهیه تردق
 یتروصهب هک اجنآ زا .دنتخاس مهارف ار هسلج كيرد كدوک نامرد تابجوم و دنداد مه تسد هب

 تسناوت یم مه عوضوم نیا .درک یم هعجارم مه ناک دوک یاهیرامیب كينيلك كي هب كدوک نامزمه

 .دنک كمك نامرد دنور هب
 دیابن دندرک ادیپ همتاخ هسلج كي اب اهنت هلأسم كي دروم ود رهرد هک قوف هرطاخ ود حرش

 زاین نامرد ریس رد رتشیب تمیالم و ریص هب دراوم رتشیب رد هک درادهگن رود عوضوم نیازا ارام

 رادیب اروف ,دش رپ راردا زا وا هناثم هکنيا ضحم هب هک دش نیقلت كدوک هب دروم نیا رد .میراد

 زا یهاگآ اجنیا رد و - «ندش هاگآ» شقن رگید راب مه اجنیا رد .دوریم تلاوت هب و دوش یم

 رد روزیتونپیه ژیتسرپ دراوم زا یرایسب رد دیاش .تسا هتشاد ریگمشچ ییامیس - هناثم ندش رپ

 .دشاب هتشاد ار یساسا و یلصا شقن نامرد



 مهدفه سرد

 مزیتونپیه یلمع یاهدربراک

 (همادا)

 ۱ ینامردریغ یاهدربراک
 ات دنوش یم یقلت یشزومآ یتاعوضوم رتشیب مزیتونهیه ینامردریغ یاهدرب راک هک اجنآ زا

 كی همان یفرعم هب یزاین .مزیتونپیه نیسنکت كي هب بتارم نیا عاجرا یارب نیاربانب یکشزپ

 صیخشت هب زاجم كشزپریغ روزیتونپیه كي هک تلع نیا هب رگید یوس زا .درادن دوجو كشزپ
 رتهب طایتحا ناونع هب .دراد دوجو یدیدرت و كش هک یطیارش رد نیاربانب .تسین لئاسم نیا
 دروخرب اهنآ هب نییاپ روطس رد هک ییاهلاثم .دروآ تسد هب ار كشزپ كي عاجرا هگرب هک تسا

 .دنیآیم باسح هب مزیتونپیه ینامردریغ یاهدربراک زا یاهنومن .مینک یم ادیپ

 یریگارف دنور هب كمك ای لیهست
 هب طوبرم تاناحتما رد رابود هک دوب هلاس ۳۷ یضاق كي «م.ج» یاقآ رظندروم هژوس

 .دروخب تسکش ناحتما نیا رد رگید راب هک دوبن لیام وا هک تسا حضاو .دوب هدش دودرم تلاکو

 .دیآ مهارف وا تیقفوم تاناکما و لیاسو ات درک یم هدافتسا دوخ ششوک و یعس مامت زا نیاربانب
 نینس رد هک دوبن یبوخ نآ هب وا یریگارف نازیم .تشاد هک ینس تلع هب هک تسا حضاو

 ات دیآ لمع هب مزال یاهشیامزآ وا زا ات درک هعجارم سانشناور هب وا .تسا هتشاد یناتسریبد



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۸

 هدشن وا یریگارف نایرج رد یعنام شیادیپ ثعاب یدج یناجیه هضراع كي هک دوش نئمطم
 .تفاین تسد یاهضراع نینچ هب مزال یاهیسررب زا سپ سانش ناور .تسا

 .درکن ادیب یسرتسد هسلخ زا یرتشیب يب قمع هب لادیئونپیه لحارم زا زگره «م.ج» یاقآ

 زا یهوبنا یلومعم هسلخ نایرجرد و دش هتخومآ وا هب مزیتونییهدوخ یاهكينکت دوجو نيااب یلو

 اهنآ زا یا هدع زا مه مزیتونپیهدوخ طیارش رد هک دیدرگ هیصوت یو هب و دش هئارا وا هب تانیقلت
 - شزومآ مهم لماع هس هب طوبرم .دروخ یم مشچ هب تانیقلت نیا رد هک یمیهافم .دنک هدافتسا

 هنیمز رد هک یبلاطم زا یخرب لاثم یارب .دندش یم - یروآدای تردق و بلاطم ظفح .كرد

 :زا دندوب ترابع .دوب هدش هتفگ وا هب كرد شیازفا

 دینک یم ساسحا یبلاطم بوذجم الماک ار ناتدوخ .دینیشن دینیشن یم هعلاطم یارب هک ینامز»

 مهارف ار امش یترپساوح بابسا یطیحم یاهادص .تسا هتفرگ رارق امش یورارف هک
 ینونک طیارش رد .دنوش تری امش ساوح ات دندش یم ثعاب هتشذگ رد هک یعیاقو .دنزاس یمن

 ینامز رد .درذگ یم یباغرم ندب یور زا بآ هک روط نامه .دننک یم روبع امش رانک زا ریثأتیب

 .دنرذگ یم امش رانک رد هک یعیاقو و ثداوح هیلک هب تبست .دیتسه هعلاطم لوغشم امش هک

 هب تیسن و هتفرگ رارق امش ربارب رد هک دیوش یم یبلاطم بوذجم اهنت امش .دش دیهاوخ هجوتیب

 ادیپ یسرتسد یبسانم زکرمت هب امش نیاربانب .دیوش یم هجوت یب و توافت یب رگید یاهزیچ

 .دیا هتفای تسد زکرمت كی هب -ششوک نودب و دوخ هب دوخ یتروص هب امش هک اجنآ زا .دینک یم
 یقاب امش هظفاح رد ینالوط یاهتدم یارب و هدش ریگیاج امش نهذ رد ًاقیمع بلاطم نیاربانب
 رد ار دوخ تاریثأت یندشن شومارف و قیمع یتروص هب .دینک یم هعلاطم هک ار یبلطم ره .دننام یم

 نیاربانب .هدوب لماک و قیمع امش كاردا هک اجنآ زا .تشاذگ دهاوخ اج هب امش یهاگآ نودام

 «.دوب دهاوخ ینالوط و لماک امش نهذ رد بلاطم ندنام دایب و هظفاح تردق
 شیازفا یارب و دنراد یدیلک هبنج «هدش پاچ هایس فورح اب هک هجنآ الاب تالمج رد

 هب تردق لیهست و تیوقت یارب .دناهدش نایب هظفاح رد نتفرگ رارق زا نانیمطا و كاردا

 :هدش هداد وا هب ریز تانیقلت .بلاطم یروآ دای

 و یتحارپ .دیشاب هتشاد جایتحا نآ هب هک ینامز .دیا هتخومآ البق هک ار یبلطم ره»

 امش نهذ رد یتحارب ماقرا و دادعا «بلاطم ,ناحتما نداد نامز رد .دنیآ یم امش دای هب تعرسب

 هب هک دیرادن یزاین نیا هب امش طیارش نیارد .دنیآ یم امش رطاخ هب یبوخب و هدرک ادیپ نایرج

 هديا هدرک شومارف دعب و دیاهتفرگ دای ار اهنآ البق هک دیدرگب ییلاطم لابند یراوشد و یتخس



 ۷۲ مهدفه سرد

 رد امش هاگ آ نودام ریمض رگید الاح .دننک یم روطخ امش نهذ هب یتحارب هتشذگ سکعرب هکلب

 .دنسر یم امش رطاخ هب رت عیرس و رت تحار یلیخ بلاطم نیاربانب .تسا هتفرگ رارق امش رایتخا
 نیا مامت امش هاگآ نودام گرزب نزخم رد .دینزب روز هک دینک یمن ادیپ زاین نیا هب الصا امش
 .دیاهتفرگ رارق ندوب سکالیر طیارش رد امش هک تقیقح نیا .دنراد دوجو تاعالطا و بلاطم

 «.دوش یم لیهست یروآدای هب دنور نیا

 هتفگ وا هب لاثم یارب .دش هداد دای وا هب شزومآ یارب دیفم و مزال تاکن زا یخرب نمضرد

 یارب ار یرتشیب تدم نآ لصاوف رد و هدرک رتدودحم ار دوخ ندناوخ سرد نامز هک دش

 ار دوخ تحارتسا نامز رد هنوگچ هک دش هداد دای وا هب رگید یوس زا .دهد صیصخت تحارتسا

 سرد .دهد شیازفا ار شیوخ زکرمت تردق «یگتسخ عفر نمض طیارش نیا رد و دنک مزیتونهیه
 اب .دوش هتخومآ طیارش نیا رد هک هچنآ اریز «تسین یبسانم شور مزیتونپیه نامز رد ندناوخ
 كمك هب و مزیتونپیه قیرط زا سکعرب .دنک یمن ادیپ یگنهامه دراد دوجو هرطاخ رد هک هچنآ
 یرتهب تروص هب اهدعب هک درک كمك اي داد دای هژوس هب ناوت یم یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت

 .دروایب دای هب بسانم طیارش رد دعب و هدرپس رطاخ هب .هدرک كرد ار بلاطم

 وا رد یروآرطاخ هب و زکرمت تردق هک دیدرگ رکذتم «م.ج» یاقآ هسلج هس زا سپ

 تاناحتما رد وا دعب هام ود .دیسر نایاب هب شزومآ ,هسلج تشه زا سپ .تسا هدرک ادیپ شیازفا

 .دش لوبق و درک تکرش هطوبرم

 یگدنشورف رد تردق شیازفا
 دنچ زا سپ هک دوب همیب تامدخ هدنهدهئارا ای هدنشورف كي «ه.ر» یاقآ رظن دروم هژوس

 هدش راچد ریز یاهیئاسران و اهدوبمک هب هک دش هجوتم ,شیوخ یلغش هنیمز رد تسکش و هابتشا
 لئاسم اب ندش ریگرد .هزیگنا نادقف ,یزیرهمانرب رد فعض ,سفن هب دامتعا نادقف :تسا

 وربور تیقفوم مدع اي تسکش كي اب هک یطیارش رد رتشیب یحور فعض شیادیپ و هجیتن یب

 ره رد یا هسلج هد ینامرد هرود كی رد نمض رد و دش هداد شزومآ مزیتونپیهدوخ وا هب .دش یم

 .تفرگ رارق نامرد دروم یو یاهیناوتان و اهفعض زا یکی تیعقوم

 .دوب یزیرهمانرب تردق رد فعض عوضوم .تفرگ رارق نامرد تحت هک یا هتکن نیلوا

 هئارا وا هب یمزیتونپیهدوخ تروصهب مه و یمزیتونبیهرگد قیرط زا مه یضتقم و مزال تانیقلت
 قباطم و نک یزیرهمانرب تیاهراک یارب» :هک دوب موهفم نیا درگ رب اهنآ مامت یاوتحم و دیدرگ



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۱۸۴

 كيدزن لصاوف رد هک دیدرگ راداو ای قیوشت هژوس رگید یوس زا «.هدب ماجنا ار تیاهراک همانرب
 زا یاههمانرب نیا ساسارب هدنیآ یاهزور رد هناهاگآ تروص هب و دزادرپب یزیرهمانرب هب اهراب
 .دشیم هداد وا هب تامادقا نیا اب ماگمه هک یتانیقلت .دزادرهب مادقا و لمع هب هدش نییعت شیپ

 هک یدعب عوضوم «.دهد ماجنا تقداب و ییوخب ار رظندروم یاههمانرب» هک دوب رطاخ نیا هب اهنت

 و اهوزرآ زا یخرب تیوقت و مسجت اب نیاربانب .دوب «هزیگنا» نادقف .تفرگ رارق هجوت دروم

 .دیدرگ رادیدپ یو رد راک هب قشع و یششوک تخس یارب یفاک هزیگنا ءاهیرگن هدنیآ

 فرص یرتدایز تقو وا هیحور رد فعض شیادیپ و سفن هب دامتعا نادقف نامرد یارب

 یو زا ءوا رد سفن هب دامتعا نادقف ای فعض هنیمز رد ییوج هراچ و فشک ,یگدیسر یارب .دش

 نورد هب یرتقیمع شرگن ات دنک هعجارم سانش ناور كي هب هسلج ود یارب ات دش تساوخرد
 دنت و نشخ یاهدروخرب رد هدنیآ یاهزور رد هک دش هداد دای وا هب .دریگب تروص وا هیحور

 مارآ نانچنآ اهیتحاران و اهتنوشخ» :هک دش دیکأت لاثم نیا یوررب و دنک ظفح ار دوخ یدرسنوخ

 هک دیآ یم رظن هب .دیامن یم رذگ یباغرم كي ندب رانک زا بآ هک دنرذگ یم وا رانک زا ریثأتیب و

 .دوش یم دراو هژوس هاگآ نودام ریمض هب تلوهس اب و یتحارب قوف یزاسهیبش

 زا كي ره یارب و تفرگ رارق هجوت دروم یو یاهیئاسران و اهفعض رياس بیترت نیمه هب

 دیدرگ یحارط یبسانم تانیقلت دروم ره رد .دش ادیپ یبسانم یاهلح هار هناگ ادج تروص هب اهنآ

 .دندیدرگ هئارا هژوس هب یمزیتونهیهرگد و یمزیتونپیهدوخ تروص هب بسانم طیارش رد هک

 هب [هسلخ رتشیب قمع تلع هب] .دشیم هداد هژوس هب یمزیتونپیهرگد قیرط زا هک یتانیقلت
 طیارش رد هدش هئارا تانیقلت زا و تشاذگ یم ریثأت وا هاگآ نودام ریمض رب یرترثؤم تروص

 تانیقلت راثآ عقاو رد و دیدرگ یم هدافتسا اهنآ دیدشت و تیوقت یارب ,یمزیتونپیهدوخ

 راثآ بیترت نیا هب .دندش یمژراش ایرپ هرابود ,ندش هیلخت ای ندش فیعض زا سپ یمزیتونپیهرگد
 .دندیدرگ ظفح و یرادهگن بیترت نیا هب .دوب هدمآ دیدب هک یهاوخلد و بوخ

 هعلاطم زا رتشیب یریگ هرهب یارب مزیتونبیه
 هب ار تمسق كي یتسرپرس ماقم یسدنهم گرزب هسسوم كي رد «و.ف» یسدنهم یارتکد

 رادقم هعلاطم هب زاین .دشاب هتشاد یهاگآ زور تاعالطا مامت زا هشيمه هکنآ یارب و تشاد هدهع

 نیا هک دوب هداتفا رکف هپ ادیدج و دوب دنک رایسب هعلاطم رد وا .تشاد هلجم و باتک یدایز
 .دنک ناربج ار دوخ ییاسران
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 .دهد شیازفا بلاطم هعلاطم رد ار وا تعرس تسناوتن ینامرد مزیتونپیه هسلج جنپ

 نیا رد هک دش هجوتم وا یلو .دیسریم هسلخ قمع زا یطسوتم تاجرد هب یبوخب وا هک یلاحرد

 بلاطم رت عیرس اهنت هن و درک ادیپ یا هظحالم لباق شیازفا وا یریگ هجیتن و كرد تردق طیارش

 .دیامن یم بذج و مضه ار اهنآ رتتحار یلیخ هکلب .دنک یم كرد ار دیدج

 ای فعض راچد هنیمز ای هتشر كي رد دنک یم لایخ هژوس هک تسا یددعتم دراوم زا یکی نیا

 تیا ی کد ین رووا یاو ارا ا لک ناامنی ساب شم تازا

 شزرو رد مزیتونپیه دربراک
 تازایتما فراعتم و یداع طیارش رد و دوب گنیلوب یاهفرح نامرهق كي «م.ج» یاقآ

 وا اب هک ینامز .دوبن رمتسم و تباث اهتیقفوم نیا یلو .دروآ یم تسد هب هتش هتشر نیا رد یدایز

 ًادیدش .ددرگ یم رادیدب نم نهذ رد دیدرت هک یعقوم ره» :تشاد راهظا .دمآ لمع هب هبحاصم

 «.دنک یم ادیپ لیلقت مروآ یم هک یتازایتما
 .دوشیم هدامآ باترپ یارب وا هک ینامز ره هک دش عورش تانیقلت نیا ٌةثارا اب راک

 هب هک دوب نآ فده «. ددرگ یم هجوت یب الماک دهد یم ماجنا هک یراک زا ریغ زیچ همه هب تبسن»

 وا هب روط نیمه فده نیا هب ندیسر یارب .ددنبرب تخر وا دوجو زا یترپ ساوح بیترت نیا

 بیترت نیا هب .دوب «ندرک باترپ لمع رد ندش بوذجم» اهنآ یاوتحم هک دش هداد یتانیقلت

 دوجو رد دهد یم ماجنا هک یلمع هب تبسن رتشیب یهاگآ ساسحا و سفن هب دامتعا میتساوخ یم

 :دندیدرگ هئارا وا هب ریز تانیقلت نآ زا سپ .دنک ادیپ دیدشت و تیوقت وا

 نیا رد .دیوش فقوتم یا هظحل یارب جک E هک ینامز ره»

 هب .تکرح زا سپ پوت دیلیام هک دینک مسجم ار یا هطقن ناتنهذ دو دیدنیب ار ناتنامشچج تاظحل

 لمع ینهذ ریوصت نآ ماجنا یارب المع و نک زاب ار تنامشچ نآ زا سپ .دنک ادیپ دروخرب اجنآ
 «.نک

 .دشاب رثوم دناوت یمن هعماج دارفا مامت یور رب لومرف نیا هک تسین دیکأت هب یزاین
 یاهیگژیو هب هجوتاب نامز ره رد و دینک ادیپ دروخرب یاهژوس ره اب یدرف تروص هب نیاربانب
 نیقلت كي دیدش هجوتم هک ینامز یتح .دیزادریب نآ اب طبترم تانیقلت نایب و حرط هب ,هژوس یدرف

 .دیوش قفوم هرخالاب ات دیهد رارق هدافتسا دروم ار یرگید نتم ,تسین زاسراک

 صاخ یا هطقن هب ندروخ و پوت تکرح زا ینهذ ریوصت ندرک ادیپ «م.ج» یاقآ دروم رد



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۸

 عضو .ددرگ رقتسم وا نهذ رد یلدود و دیدرت تاظحل نیرخآ رد هکنآ زا شیپ و دوب رمثرپ رایسب

 .درک یم نازیم و بترم - قیاقد نیرخآ رد مهنآ - یهاوخلد تروص هب ار یو ینهذ

 ییاضق یأهراک رد مزیتونپیه دربراک
 دربراک هنیمز نیا رد هک تسا مزیتونپیه یارب هدروخن تسد و رکب هتشر كي ییاضق روما

 نیا هب ییاضق تاماقم میدق زا هک اجنآ زا یلو .دروایب راب هب ار یدایز عفانم دناوت یم مزیتونهیه

 هدافتسا زا یفاک تیامح نیاربانب .دنا هتسیرگن یم تسردان تواضق اب ای و دیدرت مشچ اب شور

 و دراوم رد مزیتونپیه زا یلک روط هب .تسا هدماین تسد هب ییاضق یاهراک رد مزیتونپیه زا
 :درک هدافتسا ناوت یم ریز یاههنیمز

 یشومارف لماع ندرب نیب زا ۱
 ناراکتیانج زا ییوجزاب ۲

 (جنسغ ورد یاههاگتسد كمك نودب ای اب) غورد فشک .۳

 یروآرطاخهب تردق تیوقت و عیرست ۴

 اب رتشیب و رتهب ام یمارگ ناگدنناوخ .دنیآ یم دعب تاحفص رد هک ییاهشرازگ هب هجوت اب

 .دنوش یم انشآ میارج و تایانج فشک تهج رد مزیتونییه زا هدافتسا عوضوم

 یشومارف تلاح كي ندرب نیب زا
 مان هب نم دادعتسا اب نادرگ اش زا یکی ادیرولف رد «یتناک جناروا» رهش زا هر.ج» هاگآراک

 .دوب هدش هجاوم نآ اب هک دهد ناماس و رس یعضو هب ات درک توعد ار «یلاواک كم.ب.وج» یاقآ

 و هدوب یزابرتسگناگ ای هناحلسم تقرس نایرج كي دهاش لبق زور هلاس هدزاود هچب رسپ كي

 هتفرگ رارق مرج فشک و یهاوگ نداد یارب یسیلب ناجیهرب و سرتسارپ تاسلج رد نآ زا سپ

 همانرب كي رد [زنورآ یراه] نم اب لبق هتفه رد هاگآراک نیا .دوب هدش توهبم و جیگ الماک دوب

 و میارج رد مزیتونپیه زا هدافتسا دراوم اب وا هسلج نآ یطردو دوب هدرک تک رش ینویزیولت كرتشم

 .دوب هدش انشآ تایانج

 قیرط زا نم ناوج راکمه كمك هب تساوخ یم هاگ راک ,ریخا هناحلسم تقرس نایرج رد

 تیوه فشک هب .دوب هتفرگ رارق هدافتسا دروم تقرس نایرج رد هک یلیبموتا هرامش زا حالطا

 ۱ .دریب یپ قراس
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 ار یزتمآ ای یشومارف تلاح هک دش قفوم «مزیتونپیه نیسنکت نیا هسلج راهچ هس زا سپ
 ."دنادرگرب یداع تلاح هب ار ارجام دهاش ناوجون الماک و دربب نيب زا

۰ 

 یط رد هک یزابرتسگناگ ای هناحلسم تقرس نایرج رد هلاس هدزاود رسپ «س.د» ناوجون

 روضح درب امغی هب ار نآ یدوجوم و دز دریتسد یگناخ مزاول هدنشورف هاگشورف كي هب قراس نآ
 دای هبار قراس لیبموتا هرامش زا مقر ود اهنت تسناوت وا ,سیلپ هب تداهش نداد نایرج رد .تشاد

 تحص زا ار دوخ نانیمطا یتح .دش یراج وا یوس هب تالاؤس زا یلیس هکنآ زا سپ یلو .دروایب
 لح یارب هک دوب طیارش نیا رد .داد تسد زا مه اررتسگناگ لییموتا هرامش زا مقر ود نیمه نایب

 .دش هتساوخ كمك نم زا امعم نيا

 مسیلوبمانموس هلحرم هب یبوخب رسپ نیا .درک مزیتونپیه ار وا روزیتونهیه هکنآ زا سپ

 رد قراس درف تاصخشم و لیبموتا تاصخشم هرابرد ار یدایز تاعالطا طیارش نیا رد و دیسر _

 هژوس هک اجنآ زا .دروایب رطاخ هب ار اهنآ دوب هتسناوتن یلبق طیارش رد هک تشاذگ سیلپ رایتخا
 دای هب رتسگناگ نیا لیبموتا هرامش هرابرد یدایز تاعالطا دوب هتسناوتن هناهاگآ ششوکاب

 نیا ییاهن لحارم رد هرخالاب .دشن یهجوت مهم عوضوم نیا هب یتامدقم لحارم رد .دروایب
 :دندیدرگ حرطم تانیقلت

 هتفرگ رارق امش لباقم رد هک دینک هجوت یهایسهتخت هب مهاوخ یم امش زا نم الاح»
 هب تتسار تسد هراشا تشگنا تکرح اب .دیدرک هدهاشم ار هایسهتخت نیا هک ینامز ره .تسا

 یوش یم هجوتم ,ینک هاگن هايس هتخت هب یرتشیب تقد اب رگا الاح !بوخ یلیخ .هدب عالطا نم
 نیا رگا .هایس الماک یلمخم هدرپ كي- تسا هدش هدیشک لمخم زا هدرپ كی هایسهتخت یور رب هک

 هار عوضوم نیا تتسار تسد فاچوک تشگنا تکرح اب ًافطل ,ینک یم هدهاشم یبوخب ار هدرپ
 تروص هب نالا وت هک هدش ناهنپ یزیچ یلمخم هدرپ نیا ریز رد .تسا یلاع .هدب عالطا نم
 ات یلو .تسا هتفرگ رارق نآ یور رب لمخم هدرپ كي اریز ,ینک هدهاشم ار نآ یناوت یمن یعیبط

 هک ار یزیچ دیناوت یم امش طیارش نآ رد .منزب رانک هب ار هدرپ نیا مهاوخ یم نم رگید هظحل دنچ

 ناهنپ هدرپ نیا ریز رد هک یزیچ هدهاشم یارب .ینک هدهاشم .تسا هدش ناهنپ هدرب نیا ریز رد

 یرییدرس هب - یلرتراوک سیزونپیاه هلجم مراهچ دلج زا ۱ هرامش رد بلاج ناتساد نیا عماج و لماک حرش .۱
 :تشا هدش پاچ - زنورآ یراه



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور 4۸

 یهاوخ هدهاشم ار زیچ همه وت و منزیم رانک هب ار هدرپ نیا نم یدوزب اریز «نکن یرارق یب هدش

 رانک هب ار هدرپ نم هک ینامز .دریگ یم رارق تنامشچ ربارب رد ینیبب یهاوخ یم هک هچنآ و درک

 نایرج رد هک تسا ینیشام هرامش نامه هک یزلف هحفص كي هک دینکیم هدهاشم امش ,منزب

 و یتحارب امش .تسا هدش نازیوآ هایسهتخت یور رب دوب هتفرگ رارق هدافتسا دروم تقرس

 هدرپ كی زا ریغ امش هظحل نیا رد .یناوخب دنلب یادص اب ار نآ هرامش یناوت یم لماک حوضواب

 ۳ هرامش ات نم هک ینامز و رگید هظحل دنچ زا سپ یلو .ینیب یمن ار یرگید زیچ هایس لمخم

 هرامش یناهگان یتروص هب امش و منزیم یرانک هب ار لمخم هدرپ نيا نم ناهگان - مدرمش

 تروص هب ار نآ هرامش یریخأت ای لمأت نیرتمک نودب و اروف امش و ینک یم هدهاشم ار لیبموتا
 افظل :نیب ن از ورام ىبوخب امش نالا !دوریم رانک هب هدرپ !هس ...ود ...كي .یناوخ یم دنلب

 «.ناوخب ام یارب ار ددع نیا

 مزال تاقیقحت سیلپ هکنآ زا سپو دناوخ ار یا هرامش ریخأت نودب ناوجون هظحل نیا رد

 كي رد رواجم رهش رد هک تسا یلیبموتا هب قلعتم هرامش نآ هک دش هجوتم .دروآ لمع هب ار
 زا سپو دوب هدش تقرس گنیکراپ نآ زا قراس طسوت لیبموتا نیا .دوب هدش هتشاذگ گنیکراپ

 .دوب هدش هدینادرگرب گنیکراپ نآ هب هرابود ءارجام نایاپ

 زا هلصاح یجیگ و شاشتغا زا ناوجون نهذ ندرک كاپ ارجام نیا رد یدیلک و بلاج هتکن

 هک هدیسر تابثا هب اهراب عوضوم نیا .دوب لیبموتا هرامش ندروآ دای هب یارب هناهاگآ زکرمت

 رگا یتح .دروایب راب هب یسوکعم راثآ تسا نکمم ع وضوم كي یروأدای هب یارب هناهاگآ ششوک
 نکمم تامهوت زا یخرب داجیا قیرط زا ششوک و یعس نیا ,دشاب كبس یا هسلخ رد هژوس
 نیا رد هک تسا یرگید كينكت ,نامز رد ییارقهق ریس .دزاس حرطم ار یتسردان تاعالطا تسا

 :دییامرفب هجوت شرازگ نیا هب .دریگ یم رارق هدافتسا دروم دراوم عون

 تنواعم وا ماهتا .دوب هداتفا نادنز هب رالد ۰ غلبم هب تنامض دیق اب «س.ج» یاقآ

 هتشاد ار وا هب زواجت و رازآ دصق هک ار یدرم هک دوب هدرک فارتعا شرتخد تسود .دوب لتق رد

 دوخ «س.ج» یاقآ .تسا هدرک لقتنم ییاج هب ار لوتقم درف دسج «س.ج» یاقآ كمك اب و هتشک

 ندعم كي رد روسناسآ رومأم ناونع هب وا ,هثداح نامز رد درک یم راهظا و تسنادیم هانگ یب ار
 ۱ .تسا هتشادن تکرش لتق نایرج رد و هدرک یم راک

 هاگتسد ای فارگ یلپ اب .درواین راب هب ار یاهجیتن فراعتم یاهییوجزاب هک ینامز

 نیا جیاتن هب هک دوب ینبصع و هتفشآرب نانچنآ وا یلو .تفرگ رارق شیامزآ تحت مهتم جنس غورد



 ۱۸۹ مهدفه سرد

 .دنشاب یکتم دنتسناوت یمن شیامزآ

 ناحتما نمض ات .دریگب رارق قیمع ندش سکالیر ای مزیتونپیه تحت هک دش رضاح مهتم

 ماجنا زا سپ هسلخ نامز رد .دیآ لمع هب وا زا مه یرگید تالاؤس ,جنسغورد هاگتسد اب وا
 ییوجزاب رد وا هک دش نیقلت وا هب یمزیتونییه زا دعب تانیقلت تروص هب ,یجنسغورد نومزآ

 .داد دهاوخ تسرد باوج تالاوس هب مه یدعب یداع

 یاهشسرپ راپگر ای هوبنا ریز وا یدعب یمزیتونپیه باوخ و یرادیب نامز رد نآ زا سپ

 یدعب نایرج .دندرک یم تیاکح وا یهانگ یب رب تافارتعا و دهاوش هیلک و تفرگ رارق ددعتم

 .دش دازآ نادنز زا هانگ یب مهتم نیا و دیناسر تابثا هب ار عوضوم نیا مه یلصا مهتمزا ییوجزاب
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 هدرک زواج وا هب مزینونپیه نایرج رد هک دوب هدرک تیاکش یروزیتونپیه زا «ل.ف» مناخ

 اب یلو .دوب هدرک هیهت یتوص راون مناخ نیا یور رب مزیتونپیه تاسلج هیلک زا روزیتونپیه .تسا

 و یبایتقیقح یارب روزیتونپیه زا هک درک تساوخرد هاگداد زا مهتم عفادم لیکو دوجو نیا
 ار شیامزآ نیا هک تساوخ [زنورآ یراه] نم زا هاگداد .دوش هدافتسا یجنسغورد نومزآ

 رد یدودح ات نم دوخ هک مدرک هدافتسا «"راکدوخ لمعلا سکع» كينكت زا مه نم مهد ماجنا

 ۱ .ماهتشاد تیلاغف و تکرش شور نیا یحارط

 یطرش یروط هب وا طیارش نیا رد .تفریمورف هسلخ هب قیمع همین حطس رد مناخ نیا

 راکدوخ تروص هب تسد نیا هناشن تشگنا .دیدرگ یم سمل وا تسار تسد جم نامز ره هک دش

 نیا هب رگید راب یارب .تفرگ لکش هاوخلد یتروص هب سکلفر وا رد هکنآ زا سپ .دمآ یم الاب

 هدارا نودب و راکدوخ روط هب تشگنا نیا ,هس ددع ات ندرمش زا سپ هکدیدرگ یطرش تروص

 ات ندرمش ضحم هب هک ینامز ات «دندش رارکت و رارکت شیامزآ ود نیا اهراب .دمآ یم الاب شبحاص

 نآ زا سپ .دمآ یم الاب تشگنا نیا هدارا نودب و راکدوخ یتروص هب وا چم اب تسد سامت اي هس

 :هدش هداد وا هب هسلخ قمع رد ریز تانیقلت

 تسد هناشن تشگنا «ییوگب غورد هک ینامز ره «یدش رادیب پاوخ زا هکنآ زا سی»

 هدرمش هس ددع ات نم هکنآ دننام تسرد .دنک یم تکرح الاب فرط هب راک دوخ یتروص هب تتسار

 فقوت یارب یدارا تروص هب امش رگا عقاو رد .مشاب هدرک سمل ارت تسار تسد جم هکنیا ایو

2. AUTONOMIC RESPONSE. 



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیوتن شور ۱۹۰

 «.دریگ یم تروص یرتشیب تردق و تدش اب تکرح نیا «ینک مادقا تکرح نیا

 .درک حرطم ار هطوبرم تالاوس یضاق رگید راب و دش رادیب باوخ زا مناخ نیا نآ زا سپ

 تسار تسد هراشا تشگنا هظحل نیا ردو درک دوخ یگتخاس ناتساد نایب هب عورش رگیدراب وا

 ناشن ار تقیقح دص رد دص هب كيدزن ابیرقت لمعلا سکع نیا !درک تکرح الاب فرط هب وا
 هتشاد یرتشیب دادعتسا روتوموئدیا هدیدپ رد هک دریگ یم لکش ییاه هژوس رد رتشیب و دهد یم
 هک دربب دای زا وا و دوش هداد یشومارف یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت تروص هب هژوس هب رگا .دنشاب

 .دوش یم مه رتشیب یلیخ نآ دیاوف و راثآ .هتفرگ رارق شیامزآ نیا تحت

 هنحص زا سرت نامرد یارب مزیتونهیه
 ءندش رادهچب و جاودزا زا سپ هک دوب ارپا قفوم هدنناوخ كي البق هلاس ۴۰ «ل.ف» مناخ

 هب دايز یلیخ رگید هک ناوجون ود نتشاد و لاس ۱۸ زا سی .دوب هتشاذگ رانک هب ار یگدنناوخ راک

 یارپا رد و ددرگرب دوخ هقالع دروم راک هب رگیدراب هک تفرگ میمصت .دنتشادن زاین رمتسم تبقارم
 سپ دراد لامتحا هک دوب هدش دیدرت نیا راچد وا نامز نیا رد .دزادرپب راک هب كرویوین نتیلوپ ورتم

 رد وا .دوش یگدز تهب راچد ءادص و رون همه نآ اب ههجاوم رد و هنحص یور رب ندش رهاظ زا

 .دوب هدادن نابشن ار یییع یسانش ناور تانیاعم .دوب هدش هدیدپ نیا راچد راب كی مه یناوج ناوا

 رد وا یارب مزینونییه همانرب هس .دوب یقاب وا همانرب عورش ات هتفه ود اهنت هکنيا هب هجوت اب

 هک دش هیصوت وا هب طیارش نیا رد .دش هتخومآ مزیتونپیه دوخ وا هب تدم نیا رد و دش هتفرگ رظن

 هارمه تیقفوم و یداش اب هنحص هب نم دورو» :هک دنک رارکت ورارکت شدوخ نهذرد ار نیقلت نیا

 لماک سفن هب دامتعا اب نم .دش مهاوخ وربور یرتشیب یاهتیقفوم اب نامز رذگ رد و دش دهاوخ

 سفن هب دامتعا اهنآ قیوشت و تیعمج هوبنا .دروآ مهاوخ تسد هب ار ما هتشذگ رابتعا و ترهش

 «.داد دهاوخ شیيازفا ارم

 و اههژاو زا یرثا تالمج نیا رد .دننک یم هظحالم یمارگ ناگدنناوخ هک روط نامه

 مناخ نیا تانیقلت نیا ریثأت تحت .درادن دوجو هنحص زا سرت و «یگدز تهب» «سرت» یاهزارف
 .دادیمن ناشن هنحص زا سرت هب یهجوت رگید هک درک یم رکف تیقفوم و یداش هب ردق نآ

4 ۷ ¥ 

 نیا رد هک دوب كچوک رهش كي رتاثت هورگ كي یاضعا زا یکی هلاس ۳۰ «و.پ» یاقآ

 رتاثت كي رد وا ینونک طیارش رد .دوب هداد ناشن یبوخب ار دوخ یرنه تردق و دادعتسا حطس



 8 مهدفه سرد

 .دوب ینالوط همانشیامن كي ندرک ظفح نآ همزال هک دوب هتفرگ هدهع هب ار یلکشم همانرب ربتعم

 ظفح هنیمز رد ار دوخ راک ییوخب دوب هتسناوتن و تشاد ریخأت یلیخ وا ینامز لودج بسحرب

 هداد وا هب همانرب لوا هراتس شقن همانرب نیا رد هک اجنآ زا رگید یوس زا .دهد ماجنا ار بلاطم

 تالاکشا هب دوخ عوضوم نیا و دوب هدش وربور یدایز ناجیه و بارطضا اب نیاربانب دوب هدش

 .دریگب كمك مزیتونپیه زا هک دش داهنشیپ وا هب طیارش نیا رد .دوزفا یم یلبق

 نیاربانب .دیسر یمن هسلخ قمع زا لوا هلحرم هب یتح و دوبن یبوخ یمزیتونپیه هژوس وا
 ."تفرگ رارق نامرد تحت تراهلنروه رتکد « یطرش دوخ» كينكت اب

 طیارش نیا رد و دمآ قئاف شیوخ بارطضا و ناجیه رب یبوخب وا هسلج تفه زا سپ

 همانشیامن نتم رت عیرس یریگارف و تیقفوم و تفرشیپ راظتنا ,سفن هب دامتعا شیارفا هنیمزرد
 لوا بش همانرب رد اهنت هن وا .دوب یلاع رایسب همانرب نیا جیاتن .دش هداد وا هب یضتقم تانیقلت

 یرنه فیاظو یبوخب و لکشم نودب مه دعب یاهبش رد هکلب .تشاد یا هدننک هریخ ششخرد
 .داد ماجنا ار دوخ

 مدع ای دوجو هب هجوت نودب «هدنورشیب ندش سکالیر» هنیمز رد یتانیقلت هئارا زا سپ .تراه رتکد شور رد .۳
 .دوش یم هئارا ینامرد تانیقلت یمزیتونپیه هسلخ



 مزیتونپیهدوخ یشزومآ همانرب رد هناگ هس یاهماگ

 شزومآ یارب ءانثتسا نودب و هشيمه بناجنیا هک دنتسه یمهم و یساسا یاهماگ اهنیا
 هسلخ یاقلا یارب ناوت یم یتوافتم یاهكينکت زا هتبلا .منک یم هدافتسا اهنآ زا مزیتونپیهدوخ

 هسلخ تابثا یارب لومعم یاهتست زا مه یلحارمرد ناوتیم نینچمه و درک هدافتسا
 یاه هژوس رد «سفن هب نیقلت ای ینیقلت دوخ» نتم موس ماگ ردروط نیمه .درک هدافتسا یمزیتونپیه

 .دریگ یم تروص یددعتم یاهتروص هب توافتم

 لوا ماگ
 داجیا یرگید دتم ره ای و هدنورشیب ندش سکالیر شور قیرط زا یمزیتونپیه هسلخ

 یدایز یاهدیعو و هدعو هژوس هب .دینکن هدافتسا بیرغ و بیجع یاهشور زا زگره .دوش یم

 اب اهنت و دجنگ یمن فصو رد هک تسا یا هدیدپ مزیتونپیهدوخ هک دیوش رکذتم وا هب اهنت .دیهدن

 راظتنا تلاح كی بیترت نیا هب .دوش یم لصاح نآ تیهام و تیفیک هک تسا یلمع ندرک هب رجت

 هسلخ شیادیپ رد هک یتروص نامه هب تسرد .دیروایب دوجوهب وا رد ار قایتشا اب هارمه

 ,یمزیتونهیه هسلخ شیادیپ زا سپ .دریگ یم رارق هدافتسا دروم عوضوم نیا مه یمزیتونپیه

 ۱ :دینک نیقلت هژوس هب ار ریز بلاطم

 ار یتانیقلت یگداسب وا .تسا هتفرگ رارق سرتسد رد امش هاگ ادوخان ریمض هظحل نیا رد»

 هرابرد سرد نیلوا مهاوخ یم نم هظحل نیا رد نیاربانب .دنک یم لوبق .منک نایب امش هب عجار هک



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۹۴

 .مهد شزومآ امش هب .تسا «ندش یطرش دوخ» هک ار مزیتونهیه - دوخ

 رد امش - دوش یم زاغآ بشما زا همانرب نیا و دیوریم باوخ هب اهیش امش هک ینامز
 نیرتهب رد دینک یعس .تسا رتبسانم و رتتحار ندیباوخ یارب هک دیریگ یم رارق یتیعضو

 ناونع هب ار هلمج نیا یلاوتم راب ۲۰ یاربامش طیارش نیا رد .دیدرگ رقتسم نکمم تیعضو
 هلمج نیا امش «.دروآ یم راب هب ارم هاوخلد جیاتن مامت تبثم رکفت» .دینک یم رارکت سفن هب نیقلت

 ار نآ .دینک دروخرب یرتشیب تاکرب و عفانم اب دیهاوخب رگا یلو .دینک یم رارکت ناتدوخ شیپ ار

 زا .دیشاب هتشاد رظن رد ار هرامش هکنآ یارب .دینک اوجن ناتیاهبل تکرح اب و هتسهآ یلیخ
 ار نیقلت تسار تسد كچوک تشگنا هب ندروآ راشف ابامش .دینک هدافتسا ناتتسد ود ناتشگنا

 بل ریز ار بلطم نیا مود راب یارب نآ رواجم تشگنا هب ندروآ راشف اب نآ زا سب و هدرک نایب

 نآ زا سپ .دینک یم رارکت ار همانرب نیا تسش و هناشن ,ینایم تشگنا اب نآ زا سپ .دیناوخ یم

 ماجنا ار سفت هب نیقلت نیا راب هد امش نامز نیا رد .دینک یم رارکت پچ تسد اب ار همانرب نیا

 دادعت ,دیداد ماجنا ناتتسار تسد ناتشگنا ابار همانرب نیا رگید راب كي هکنیا زا سپ .دیا هداد

 .دسر یم راب تسیب هب .پچ تسد ناتشگنا اب نآ رارکت زا سپ و هدیسر هدزناپ هب تانیقلت

 نیا رد ات دینک تقد دیاب امش .دیهد یم همادا بش تفه ات و بش ره ار همانرب نیا امش

 شیادیپ یارب عوضوم نیا .دیهد ماجنا ار سفن هب نیقلت راب تسیب مامت و دیو رن باوخ هب نایرج

 كي ناتناتشگنا یکیزیف تاکرح و امش راکفا نیب بیترت نیا هب .تسا مزال یطرش سکلفر كي
 اب امش هاگآریمض نیب طابترا كي بش تفه زا سپ بیترت نیا هب .دیآ یم دوجو هب یگنهامه

 یدودح ات هک - امش یرایشه همین تلاح اب جیردتب سکلفر نیا .دیآ یم دیدپ ناتهاگآ نودام

 هب ار نانیمطا نیا بیترت نیا هب و دوش یم نامزمه و گنهامه - تسا مزیتونپیه تلاح هب هیبش
 تروص هب و رتهب یلیخ تانیقلت ,زونپیه تیعضو رد امش رارقتسا زا سپ هک دروآ یم دوجو
 .دنک یم ادیب یسرتسد امش هاگآ نودام ریمض هب یاهدش نیمضت

 مود ماگ

 وا هب ار ریز بلاطم طیارش نیا رد و دینک مزیتونپیه ار هژوس ,دیراد تسود هک یشور ره اب
 :دینک ءاقلا

 ماجنا مه هدنیآ یاهبش رد .دیدادیم ماجنا لبق هتفه رد هک ار ییاهنیرمت دیناوت یم امش»

 نایاپ ات هک دینک ششوک یلیخ هک دیرادن زاین نیا هب امش دعب هب نیا زا یلو .دینک رارکت و هداد



 ۱۹۵ دهیم

 دیناوتیم .دیتساوخ هک ینامز ره هکلب .دینامب یقاب رادیب .ندرک نیقلت راب تسیب یاوجن

 زا .قوف تانیقلت لاقتنا نایرج زونه .دیباوخب مه امش هکنآ زا سپ یتح طیارش نیا رد .دیباوخب
 یمارآب امش هک یطیارش رد نیاربانب .دنک یم ادیپ همادا ناتهاگآ نودام هب ناتهاگآ ریمض

 هاوخلد جیاتن ءامش كمك هب زاین نودب و هدیسر امش هاگآ نودام ریمض هب بلاطم نیا .دیا هدیباوخ

 تلاح كي هب ار ناتدوخ هنوگچ هک مهدب دای امش هب مهاوخ یم نم الاح .دروآ یم راب هب ار

 .دیهد رارق - مزیتونپیه ای و یطرش دوخ تلاح ای  ویتکژبوس

 یموس و رهظزادعب لیاوا ای رهظ رد یمود «حبص رد یکی-زور رد راب هس دعب هب نیا زا امش "

 دینامیم یقاب مزیتونپیه طیارش رد هقیقد هس دودح یارب .دینک یم مزیتونهیه ار ناتدوخ - بش رد

 .مهدیم ناشن امش هب ار اهراک نیا ماجنا هوحن اجنیا رد .دینک یم رادیب ار ناتدوخ نآ زا سپ و

 رگا - راوید یور هب .دیشکب زارد نیمز یور رب ای و دینیشنب یلدنص یور دیناوت یم امش

 سفن جنپ طیازش نیا رد و دینک هجوت تسامش لباقم هک فقس رد یا هطقن هب دیا هدیشک زارد

 هب ار اوه لبق تاعفد زا رتشیب هک دینک یعس ,دیدیشک ار مجنپ سفن هک ینامز .دیشکب قیمع

 هک یلاح نامه رد .دینامب یقاب هقیقد جنپ تدم یارب لقاال طیارش نیا رد و دیشکب ناتیاههیر

 سوکعم تروص هب كي ات جنپ زا سوکعم تروص هب .دیا هدرک رپ الماک اوه ابار ناتیاههیر
 ندوب سکالیر تلاح كي رد نآ زا سپ و هدرک جراخ ناتیاههیر زا ار اوه نآ زا سپ .دیرامشب

 زا دعب نیقلت كي نیا عقاورد .دیمانب مه مزینونییه دیناوت یم ار طیارش نیا هک دیور ورف قیمع

 هسلخ كي رد دیناوت یم كي ات جنپ زا سوکعم ندرمش اب و نآ كمك هب امش و تسا یمزیتونپیه

 .دیریگب رارق یمزیتونپیه

 زا حطس نیا رد هکنیا یارب و دینامیم یقاب زونپیه طیارش رد هقیقد هس دودح یارب امش

 تروص هب ار اهراک نیا امش .دیرامش یم كي ات هاجنپ زا سوکعم تروص هب .دیشاب رقتسم هسلخ

 اب .تسه مه یمزیتونپیه زا دعب نیقلت كي نیا ًانمض .دیهد یم ماجنا یتحارب و راکدوخ همین
 نیا ریغ رد .دیهدب همادا ار ناتدوخ ینهذ تلاح و طیارش نیا دیناوت یم امش سوکعم ندرمش

 یلیخ ندش رادیب یارب نآ زا سپ .دوریم نیب زا تیعضو نیا یهاتوک تدم زا سپ تروص

 كي نیا هک دیریگب رظن رد ًانمض .دیوش یم رادیب بیترت نیا هب امش .دیرامشب جنپ ات كيزا تحار

 .دشابیم مه یمزیتونییه زا دعب نیقلت
 مه راک نیا .دیهدیم ماجنا ار لمع نیا راب هس زور ره و یلاوتم زور تفه یارب امش

 ماجنا كيتاموتا همین تحار لمع كي تروص هب و دیآ یمرد یطرش سکلفر كي لکش هب یدوزب



 مزیتونهیه رد ندش داتسا نیون شور ۱۹۶

 هژوس نآ زا سپ .دیهدب ار مزال تانیقلت ناتدوخ هب ات دیوشیم هدامآ اتش ناو .دريذپ یم

 ینامز زونه هک یطیارش رد و ندش رادیب زا سپ هلصافالب تسا رتهب .دینک یم رادیب باوخ زا ار

 ماجنا وا هک یراک تحص زا ات دنک وگزاب امش یارب هتفرگ دای هک ار هچنآ هژوس ءهدشن ی رهش

 شیپ رد هک یراک یارب رتبوخ و رتهب وا ات دوش یم ثعاب رارکت نیا .دیوش نئمطم داد دهاوخ

 .دوش هدامآ دراد

 موس ماگ
 ددجم یمزیتونپیه هسلخ رد ار هژوس رگید راب امش - دعب هتفه كي ینعی - موس هسلج رد

 كي رد ار شدوخ ,هتفرگ دای هک یوحن هب هک دیهدیم ار ناکما نیا وا هب امش ای و دیهدیم رارق

 :دیهدب ار ریز یاهشزومآ وا هب طیارش نیا رد .دهد رارق یمزیتونپیه هسلخ
 هک ار یتانیقلت ات منک یم كمك امش هب .مدرک رادیب باوخ زا ار امش نم هکنآ زا سپ»

 سکالیر هشیمه اهدعب هک دیتسه لیام رگا لاثم یارب .دینک هدامآ .دیهد رارق هدافتسا دروم دیلیام

 منام یم یقاب سکالیر و مارآ هشیمه نم» :دینک هدافتسا هلمج نیا زا دیناوت یم .دیشاب مارآ و

 هتشاد زاین یرگید تانیقلت هب هک تسا نکمم امش «.یمسج لکش هب مه و ینهذ تروص هب مه

 رب ار نیقلت نتم امش .دینک هدامآ ار نیقلت نیا هک منک یم كمك امش هب نم طیارش نیا رد .دیشاب

 :دینک یم مادقا تروص نیا هب و هتشون تراک كی یور

 یور رب هک ار یبلاطم .دینک مزینونیپه ار ناتدوخ زور رد راب هس هکنآ زا شیپ تسرد

 هدامآ ندش مزیتونپیه یارب امش بیترت نیا هب .دیناوخ یم تقدب راب جنپ .تسا هدش هتشون تراک

 نیا رد و هدرک باختنا فقس ای راوید یور رب ار ناتدوخ رظن دروم هطقن نآ زا سپ .دیوش یم

 رد .دینک یم رورم ناتنهذ رد ار نیقلت هب طوبرم بلطم ینهذ تروص هب رگید راب جنپ مه طیارش

 ناتتسد زا ار تراک هلصافالب نآ زا سپ .دییامن یم زکرمت نآ تاملک یور رب ًاقیمع طیارش نیا
 نآ زا سپ و دیشک یم یقیمع سفن و هدرک هاگن رظن دروم هطقن هب نآ اب ماگمه و هدرک اهر

 دراو مزیتونپیهدوخ تلاح هب هکنآ زا سپ .دیشک یم مه ار مجنپ و مراهچ «موس .مود یاهسفن

 .دنک یمادیپ نایرج ناتهاگآدوخان ریمض هب امش هاگآریمضزا كيتاموتا تروص هب تاملک .دیدش

 امش .دیشکي زارد توأفت یب یتروص هب طقف .دیهد ماجنا یراک دیابن امش هظحل نیا رد

 رد الاح .تسا هداد ماجنا ار دوخ راک البق شرامش اریز .دیرادن ندرمش هب مه یزاین رگید

 دنراد روضح امش نهذ رد تراک تاملک هک دینک یم ساسحا .دیا هدیباوخ ای هتسشن هک یطیارش



  ساسحا امش .دریگ یم تروص راکدوخ همین یتروص هب راک نيا و -امش هاگآ نودام ریمض رد -

 هلاوژپ و ساکعنا یبیجع تروص هب .دننک یم تکرح امش ریمض رد دنراد تاملک نیا هک دینک یم
 نودب اهراک نیا و دننک یم تکرح امش نهذ فلتخم یاهتمسق رد دوخ هب دوخ .دننک یم ادیپ

 هب دوخ ,ششوک نودب لمع نیا هک مییوگب دیاب .دریگ یم تروص امش یوس زا هناهاگآ شش
 .درادن یشقن هاگآریمض نآ رد هک تسا هاگآ نودام حطس رد یرکفت و دوخ

 امش هک ینامز نامه .تسا هدیسر نایاپ هب نامز هک دینک یم ساسحا امش هظحل نیا رد

 امش .دیرامشب سوکعم تروص هب كي ات هاجنب زا هک دیدوب هدرک یطرش نآ هب تیسن ار دوخ

 نامشچ .دنا هدش فقوتم الصا ایو هدش دنک اه هژاو تاکرح تاظحل نیا رد هک دینک یم ساسحا
 امش دوجو رد .تسا هدش نشور قاتا غارچ هک دینک روصت ای و دنشاب ءدش زاب تسا نکمم امش

 طیارش نیا رد .تسا هدیسر نایاپ هب نامز ایوگ هک هتفرگ لکش گنگ یتروص هب ساسحا نیا
 دیرش نادیپ الماک نآ زا نسیم رشت تب ان قلب زا هک دیریگ نم منت ام

 هب ار راک نیا .دیشاب نامز رذگ یگنوگچ و هوحن نارگن هک دیرادن نیا هب یزاین امش

 رادیب باوخ زا ار امش عقوم هب ناتهاگآ نودام ریمض .دیراذگب ناتهاگآ نودام ریمض هدهع
 یعوضوم نامز رذگ هتبلا .تسا هدش میظنت كي ات هاجنپ زا سوکعم ندرمش اب نامز نیا ,دنکیم

 «.ادراد طایترا رظان تعرس اب و تسا ییسن

 روصت هک ار یبلاطم و دینک هیهت وا یارب تراک كي .دش رادیب باوخ زا هژوس هکنآ زا سپ

 ربارب رد تراک نیا كمك هب هک دیهاوخب وا زا و دیسیونب نآ یور رب .دشاب دیفم وا یارب دینک یم

 یریگ هزادنا ار نامز تقداب .دش یمزیتونپیهدوخ هسلخ دراو وا هکنآ زا سپ .دنک نیرمت امش

 .دییوگن وا هب یزیچ هنیمز نیا رد یلو .دینک

 صخشم نامز» هزادنا هب تسرد وا هک عوضوم نیا هب امش هجوت و نامز یریگ هزادنا
 تلاح هب وا هک تسا یلیالد نیرت مهم زا یکی .دنامیم یقاب هسلخ طیارش رد «هدش

 ریمض هسلخ طیارش رد دیوگب امش هب وا رگا رگید یوس زا .تسا هدیسر مزيتونپیهدوخ
 مزیتونپیهدوخ رارقتسا و دوجو رب یرگید لیلد .دنک یم رکف راکدوخ همین تروص هب وا هاگا نودام

 ییامزآروز قیرط زا زگره .دنک یم عناق مه ار شدوخ هکلب ءامش اهنت هن هک تسا

 هب شیامزا نیا دراوم رتشیب رد اریز .دیشاب هتشادنار مزیتونپیهدوخ دوجو قیدصت و یسررب دصق

 .مجرتم - تسا نیتشنا تیبسن هیضرف هب هراشا .



 مزیتونپیه رد ندش داتسا نیو شور ۱۹۸

 روهطوغ ساسحا دننام میالع و دهاوش زا یخرب دوجو مه وا دوخ یارب .دماجنا یم تسکش

 دنلب روصت ای مسج زا حور ییادج ساسحا قیمع هسلخ دراوم زا یخرب رد «ندوب تخرک «ندوب

 ییوج هزرابم قیرط زا مزیتونهیه تابثا یارب رگا هک تسا حضاو .دنک یم تیافک نیمز زا ندش

 .تسا دیفم رایسب هژوس ندش عناق یارب - نآ تارطخ لویق نمض - دوش مادقا
 .دزادرپ یم یمزیتونهیه زا لبق تانیقلت نیا دربراک هب هتفه هس تدم یارب هژوس نآ زا سپ

 نارگید و هژوس رتشیب ندش عناق هب دوخ هک ددرگ یم رهاظ یراثآ نامز زا وو نا رک ال

 .دماجنایم

 رد یتسیاب تانیقلت هشیمه .منک یمن یدایز دیکأت تانیقلت تسرد یحارط هوحن هرابرد
 .دنشاب هدوب تبثم اوتحم و لکش



 ریواصت موبلآ



 یاقآ هب ار راختفا هحرل كاب نتگنیشاو رد مزیتونپپغ یوتیتسنا كاب تندب ژرب یت شبل نامره یاقآ
 هنیمز رد وا یاهتیلاعف و تاسحز زا ات دنک یم میدقت [دراد تكنیع هک یدرفا زئررآ یراغ

 .دنک ینا هردق مزیئوئپیع



 یاقآ ؛مزیتونییه یاهنوبسناونک زا یکی رد زنورآ یراه یافآ
 نتس رد هک ار غ ورد فش هكينکت ات دنگ یس مزینونپیه ار ررنت یر نیوراس

 هد نان دوخ ناراکسف هب میا هتخادرپ نآ نایب هپ پاتک

 زارع
¬ 

 ی

 هب نیباب كاف مود یایسآ نادند ندیشک زا سب هقیقد تشه تسرد ریوصت نہا

 اب هنیاعم دهد یم ناشن ار یزیرنوخ ع ون ره نادقف و هدش هدفرگ مزینونییه ككمک

 ناشن ار نآ لحم مخز مایتلا هیلوا دهارش هقیق» ود و تسیب زا سپ تاشزپلادند

کینا سناودا نویسنارنک تاسلج زا یگب رد شیامزآ نیا .درک دیأت و داد
 لا

 .دمآ لمع هب لرویویل رد سیزونییغ



 هرابرد تیورتید رد سیزرتییه لاکیتا سناودا نریسناوتک تاسلج زا یکی رد زنو رآ یراه یاقآ

 نیک یلیس رتسل رتک د طسوت لبق یقباقد هک یکسنیل گیز فزوژ گنهرس
 طیارش رد مزینونپیهدوخ نداد ناشن رد ار دوخ تیلیاق .دوب هدش مزپت تپه

 هدش گرزب سکع رد هک ررط نامه .دراذگ یم شیامن ضرعم هب یرادیپ
 تسرب رد ار یدلج ریز نزروس كلب روبع یشحارپ گنهرس دسآ ریرصعت نییاپ
 .:تسا درگ لست دوخ دعاس



 گارس :اگنیر مآ رد ررهشم .داشزپ ریف رو زپتوئپیف ص هرهچ زا یریوصت

 رشات نیرتگر ژب و روزیلونپپه زرابنیولم .الیبس ابا یسکنیل گیزفزرز
 .یلواگ كاموج هرخالاب و طسو) یتطاب مولع و مزیتونییه یاهباتک




